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Vec:  Vybavenie  petície           
 

 

 Dňa 05.03.2019 bola mestu Púchov doručená „Petícia proti vyústeniu ulice novej výstavby 

na už existujúcu ulicu Pod Zábrehom“ č.z. 3301/2019. Predmetom petície je žiadosť, „ aby 

primátorka mesta zabránila vyústeniu novej ulice  na našu ulicu a požadovala zabezpečenie 

vybudovania novej prístupovej komunikácie“ napríklad využitím dnes poľnej cesty,  ktorá 

vyúsťuje na kruhový objazd pri čerpacej stanici Slovnaft.  

Dôvody nesúhlasu: 

1.  – po ulici prejde veľké množstvo áut 

2. – dopravou sú ohrození rodičia s kočíkmi a deti 

3. – deti sa nemôžu hrať na ulici 

4. – hustota premávky spôsobuje veľké problémy pri výjazde áut z domov 

5. – vyústenie novej ulice prinesie ďalšie negatívne dopady na bývanie, zdravie a  bezpečnosť  

   Petícia bola dňa 29.03.2019  pridelená na vybavenie v súlade s predmetom petície 

a v súlade so zákonom o petičnom práve na Oddelenie výstavby, investícií, ŽP a SÚ s termínom 

na vybavenie do 15.05.2019.      

           Šetrením sa zistilo, že predmetná petícia sa týka dopravného napojenia investičného 

zámeru výstavby Bytových domov Pod Zábrehom s rozsahom 3x16 b.j., so suterénom 

s parkovaním a samostatnou prístupovou komunikáciou, ktorý nie je v rozpore so záväznou 

územnoplánovacou dokumentáciou mesta Púchov (Územný plán mesta Púchov, schválený 

uznesením MsZ č. 120/2007 a VZN č.14/2007 zo dňa 21.12.2007  a Dodatku č.1 k VZN č. 

14/2007 schválený unesením č. 68/2017 zo dňa 28.6.2017), nachádza sa v regulačnom bloku 

funkčne stanovenom ako obytné územie bytové domy (BD) – územie slúžiace pre umiestňovanie 

bytových domov - bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých 

 bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie, kde je stanovené ako 

dominantné trvalé bývanie, ako doplnkové sú stanovené nevyhnutné plochy a zariadeniami 

technického vybavenia BD, zariadenia občianskej vybavenosti vhodné na integráciu do bytových 

domov – administratíva, obchod, školstvo a osveta, zdravotníctvo... Výnimočne prípustné: drobné 

a jednoduché stavby slúžiace na podnikanie a umeleckú činnosť, čerpacie stanice pohonných 

hmôt mestského typu ako súčasť parkovísk a garáží, areálová občianska vybavenosť väčšieho 

rozsahu. 

Neprípustné: výroba, skladovanie, v objektoch sa nesmú umiestňovať prevádzky, pri ktorých 

hrozí nebezpečenstvo výbuchu, zamorenia okolia škodlivinami, zápachmi, nadmerným hlukom, 

otrasmi alebo nebezpečným žiarením.  

Parkovanie užívateľov bytov a zariadení musí byť prioritne riešené na vlastnom pozemku BD. Pre 

uvedenú lokalitu bola spracovaná urbanistická štúdia, ktorá v časti regulačného bloku počíta s 

možnosťou výstavby mestských víl s riešením jedného centrálneho dopravného pripojenia na 

samostatnú obslužnú komunikáciu z jestvujúcej prístupovej komunikácie, ku ktorej je 

rezervovaný pozemok pre vybudovanie chodníka pre peších, ktorý bude potrebné v rámci 

budovania lokality zrealizovať, nakoľko dopravným prepojením bude na Ulici Pod Zábrehom 

zvýšené dopravné zaťaženie. Všetky inžinierske siete vrátane prístupovej komunikácie bude 

investor budovať na vlastné náklady. Územný plán vrátane dopravy a rozvojových lokalít bol 

riadne prerokovaný a schválený v súlade so zákonom č. 50/1976 Z.z. 

Predmetný investičný zámer výstavby bytových domov Pod Zábrehom bol viackrát 
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prerokovávaný v komisii výstavby v roku 2018 a následne po spracovaní dokumentácie pre ÚR 

so žiadosťou o stanovisko mesta v apríli roku 2019  bol posúdený priamo v teréne na výjazdovej 

KV s nasledovným stanoviskom: 

- Investičný zámer Bytové domy Púchov – Pod Zábrehom riešenie možnosti dopravného 

prepojenia obslužných komunikácií v lokalite.  Predložený zámer predstavili priamo v teréne 

prizvaní zástupcovia investora, ktorí potvrdili vybudovanie chodníka pre peších na pozemku 

mesta – od križovatky, čo zabezpečí bezpečnejší pohyb peších v lokalite. Zámer nie je v rozpore 

s ÚPD mesta, v rámci ktorej je plánované jedno dopravné napojenie regulačného bloku funkčne 

stanoveného pre bytové domy. Parkovanie užívateľov bytov a zariadení musí byť prioritne 

a kapacitne riešené na vlastnom pozemku BD, aby nebola blokovaná  prevádzka na prístupovej 

komunikácií. Prítomní boli informovaní o doručenej Petícii obyvateľov Zábrehu proti tomuto 

dopravnému napojeniu, nakoľko dopravným prepojením bude na Ulici Pod Zábrehom zvýšené 

dopravné zaťaženie. Komisia výstavby žiada od investorov preveriť možnosť dopravného 

prepojenia cez budovanú lokalitu  BD za Tescom, počas výstavby hľadať možnosť prístupu 

staveništnej dopravy samostatnou dočasnou komunikáciou, zároveň komisia navrhuje investorom 

preveriť šírkové usporiadanie dopravného prepojenia s prístupovou komunikáciou Pod Zábrehom 

tak, aby na prístupovej ceste k bytovým domom boli riadne obojsmerné pruhy dopravy a chodník. 

- plánované dopravné napojenie je riešené v súlade so schválenou územnoplánovacou 

dokumentáciou mesta Púchov (Územný plán mesta Púchov, schválený uznesením MsZ č. 

120/2007 a VZN č.14/2007 zo dňa 21.12.2007 a Dodatok č.1 k VZN č. 14/2007 schválený 

unesením č. 68/2017 zo dňa 28.6.2017), kde sa nachádza v rámci verejnoprospešných stavieb 

dopravného vybavenia s označením V 30- V35 pre verejné technické vybavenie územia 

podporujúce jeho rozvoj s jedným vyústením na existujúcu komunikáciu Pod Zábrehom, ktorá nie 

je obytnou ulicou, slúži ako verejná komunikácia kategórie C3 podľa STN 73 6100. Zároveň je 

mestom požadované technické riešenie prepojenia cez  budovanú lokalitu bytových domov za 

Tescom (Dlhé Lúky), ktoré musí spĺňať podmienky  STN 73 6110 Projektovanie miestnych 

komunikácií, podľa ktorej vychádza z najnepriaznivejšej kombinácie intenzít dopravných prúdov 

na križujúcich sa komunikáciách v tej istej hodine. Nakoľko je budovaná lokalita podmienená 

vlastnou prístupovou komunikáciou s potrebným parkovaním na vlastnom pozemku bude v rámci 

dopravnej obslužnosti uvažované s umiestnením dopravného značenia, ktoré by zamedzilo 

blokovaniu existujúcej komunikácie odstavenými vozidlami nových bytových domov. Zároveň 

pre zvýšenie bezpečnosti pre peších je investor povinný zrealizovať chodník pre peších od 

križovatky pri Natali po plánovaný zámer.  

Nakoľko dopravné prepojenie cez lokalitu musí byť riešené na konkrétne komunikácie plánuje 

Mesto spracovanie projektovej dokumentácie   - Obslužná komunikácia Tesco – Nimnica, ktorá 

bude vyústená na kruhový objazd na Nimnickej ceste. V spolupráci s investormi už realizovanej 

a plánovanej výstavby bytových domov sa bude snažiť dohodnúť riešenie, ktoré by v maximálnej 

miere eliminovalo možné negatívne dopady nadmerným zaťažením dopravy, zároveň podmienilo 

predloženie plánu organizácie výstavby s riešením prístupu staveništnej dopravy aj z iných 

pozemkov tak, aby nebola blokovaná prístupová komunikácia a bol zabezpečený bezproblémový 

prístup vozidiel Integrovaného záchranného systému (IZS). Snahou mesta je, aby vyústenie novej 

ulice neprinieslo negatívne dopady na bývanie, zdravie a bezpečnosť.  

Dňa 09.05.2019 boli zástupcovia sp. PU trade, s.r.o. Púchov oboznámení s predmetom „Petície“, 

vyjadrili sa, že na základe stanoviska komisie výstavby sa dopravné riešenie predloženej 

dokumentácie prehodnocuje a spracováva sa riešenie dopravnej obsluhy predmetného územia 

v zmysle stanoviska komisie výstavby. Takto upravená dokumentácia bude predložená 
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k opätovnej žiadosti o stanovisko mesta a následne k územnému konaniu v súlade  s § 60 SZ. 

Územné a stavebné konanie bude prebiehať verejnou vyhláškou – kde bude možnosť v rámci 

konaní uplatniť  svoj názor.  

 Všetky uvedené skutočnosti obsahuje Zápisnica o vybavení petície. So zápisnicou 

o vybavení petície bol  dňa 15.05.2019 oboznámený zástupca petičného výboru – čo potvrdil 

svojím podpisom. 

  Na základe horeuvedených skutočností je možné konštatovať, že doručená petícia bola 

vybavená – písomným oboznámením zástupcov petičného výboru s doteraz vydaným 

stanoviskom komisie výstavby a ŽP a   následným legislatívnym postupom, ktorému investičný 

zámer podlieha v zmysle zákona č. 50/1976 Zb Stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

a príslušných vyhlášok a zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre ÚP, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene zákona č. 50/1976Zb..  

 

 

         

       Ing. Miroslav Svorada 

       ved. oddelenia výstavby, investícií, ŽP a SÚ 
 
 
 

  


