Oznámenie o výsledku vybavenia petície
Vybavovateľ petície: Mesto Považská Bystrica
Názov petície: Petícia za opatrenia pri uskutočňovaní stavby „ŽSR, Modernizácia
trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
v Hornom Milochove.
Text: Podľa obsahu je petícia doručená pre 12 samostatných subjektov, pre ktoré
v nej peticionári definovali okruhy problémov, ktorými sa majú v rámci jej
vybavovania zaoberať a ich vyriešiť. Predmetnou petíciou občania požadujú:
 vybudovanie vyhovujúcej cestnej komunikácie pre ťažké mechanizmy slúžiace
účelom stavby
 úpravu cestnej premávky na existujúcej komunikácii svetelným dopravným
značením
 označenie a zabezpečenie staveniska podľa zákona
 eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Kompetencií mesta sa týkajú tieto časti petície:
 Vybudovanie komunikácie pre účely stavby na prepravu stavebnej techniky
a ťažkých materiálov, ktorá nebude totožná s cestou III. triedy č. 1983 vedúcou
cez Horný Milochov.
 Uvedenie komunikácie III. triedy č. 1983 po ukončení „ŽSR, Modernizácie trate
Púchov – Žilina“ do pôvodného stavu.
 Vybudovanie voľno časovej zóny, ako vyvolanej investície, na vhodnom
mieste ( napr. pri východnom portáli tunela).
 Dobudovanie autobusových zastávok, ich jasné označenie a vyčlenenie
v teréne, aby zastávky slúžili bezpečnému a dôstojnému využívaniu cestujúcej
verejnosti a neboli zamieňané so staveniskom, v ktorom cestujúci neraz čakajú
na autobusové spoje.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 109
Dátum doručenia: 11. 12. 2017
Dátum vybavenia: 24. 01. 2018
Spôsob vybavenia:
prešetrená, peticionári boli oboznámení s možnosťami
a postupom mesta pri riešení ich požiadaviek
Zdôvodnenie vybavenia:
K časti: Vybudovanie komunikácie pre účely stavby na prepravu stavebnej techniky
a ťažkých materiálov, ktorá nebude totožná s cestou III. triedy č. 1983 vedúcou cez
Horný Milochov uvádzame:
Stavebné povolenie na hlavné stavebné objekty železnice vydávalo ako
špeciálny stavebný úrad Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, ktoré v konaní vo
veci vydania povolenia preverilo dodržiavanie podmienok, ktoré vo svojich

vyjadreniach k územnému konaniu podali dotknuté orgány a zároveň stanovilo
podmienky pre uskutočňovanie stavby.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné konštatovať, že Mesto Považská
Bystrica nie je oprávnené nariadiť vybudovanie komunikácie pre účely stavby na
prepravu stavebnej techniky a ťažkých materiálov a v danej veci je potrebné obrátiť
sa na stavebníka Železnice Slovenskej Republiky resp. Ministerstvo dopravy
a výstavby SR.
K časti: Uvedenie komunikácie III. triedy č. 1983 po ukončení „ŽSR,
Modernizácie trate Púchov – Žilina“ do pôvodného stavu uvádzame:
Správcom predmetnej cesty III. triedy je Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom znení pri poškodení diaľnice, cesty alebo miestnej
komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten,
kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené
s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa
nedohodne so správcom, že poškodenie odstráni sám. Zabezpečenie uvedenia tejto
cesty do pôvodného stavu je teda v kompetencii Správy ciest TSK. Mesto Považská
Bystrica, ktoré nie je vlastníkom ani správcom komunikácie, nie je oprávnené
vykonávať úpravy, resp. investície do tejto komunikácie.
K časti: Vybudovanie voľno časovej zóny, ako vyvolanej investície, na
vhodnom mieste ( napr. pri východnom portáli tunela) uvádzame:
Mesto Považská Bystrica požiada stavebníka – Železnice Slovenskej
republiky o stanovisko k možnosti vybudovania voľno časovej zóny v mestskej časti
Milochov zo strany stavebníka. V tejto súvislosti sme pripravení poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť a za týmto účelom budeme iniciovať pracovné stretnutie so
zástupcami výboru mestskej časti.
K časti:
Dobudovanie autobusových zastávok, ich jasné označenie
a vyčlenenie v teréne, aby zastávky slúžili bezpečnému a dôstojnému využívaniu
cestujúcej verejnosti a neboli zamieňané so staveniskom, v ktorom cestujúci neraz
čakajú na autobusové spoje uvádzame:
Mesto Považská Bystrica vybuduje počas realizácie stavby modernizácie
železničnej trate dočasnú spevnenú plochu na bezpečný nástup a výstup cestujúcich
v mestskej časti Milochov (Horný Milochov) a to pri rodinnom dome súp. číslo 24.
Dobudovanie spevnenej plochy bude zrealizované počas vhodných klimatických
podmienok a v nadväznosti na stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu
v Považskej Bystrici. Pokiaľ ide o vybudovanie ďalších zastávok, takisto navrhujeme
pracovné stretnutie spojené s miestnym šetrením, v rámci ktorého budú preverené
možnosti umiestnenia týchto zastávok a následne zabezpečené stanoviská
dotknutých orgánov.
Ďalšie kroky vo veci Vami uvádzaných požiadaviek budeme koordinovať so
zástupcami výboru mestskej časti, ktorých budeme informovať o dosiahnutých
výsledkoch.

