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Vec
Odpoveď na petíciu občanov z ulice Lipovej
,

,

Dňa 25.07.2018 bola na OcU a poslancom OZ doručená petícia 61 obyvateľov ulice Lipovej a 1
poslanca OZ v Smižanoch.
Obyvatelia podpísaní na petičných hárkoch žiadajú o zohľadnenie petície vo veci rozšírenia obecnej
komunikácie na Lipovej ulici v Smižanoch. Konkrétne žiadajú, aby sa rekonštrukcia cesty
realizovala v zmysle uznesenia odsúhlaseného OZ, v súlade s platnými technickými normami
a s ohľadom na odtok povrchovej vody.
Obec Smižany k veci rozšírenia komunikácie na Lipovej ulici podáva toto stanovisko:
Realizácii rekonštrukcie miestnej komunikácie na Lipovej ulici v Smižanoch predchádzal rozsiahly
prípravný proces pozostávajúci z polohopisného a výškopisného geodetického zamerania, výberu
projektanta, konzultácie s projektantkou počas vypracovania projektovej dokumentácie, spracovanie
projektovej dokumentácie a verejného obstarávania dodávateľa stavby.
Projektovú dokumentáciu spracovala v roku 2016 projektová kancelária Dista projekt, Ing. Janka
Dunajská, projektovanie dopravných stavieb - autorizovaná stavebná inžinierka.
V projekte - technickej správe aj vo výkresovej časti je charakterizovaný existujúci i navrhovaný
stav miestnej komunikácie. Existujúci stav je v jednej časti popísaný ako úzky, šírky 3,5 -4,0 m.
Terajšia komunikácia vrátane obrubníkov položených na ležato po obidvoch stranách bude mať
šírku 4,7 m. V časti od priepustu smerom k Tatranskej ulici je cesta ešte rozšírená o dlažbu, kvôli
rozhľadovým pomerom. V 2. etape sa predpokladá chodník ako súčasť viacúčelového pruhu, šírka
dopravného priestoru by bola minimálne 5,5 m.
V rámci realizácie stavby boli priamo na stavenisku projektantkou dňa 02.08.2018 navrhnuté 3 ks
štrkové výhybne, ktoré vzhľadom na priestorové pomery zabezpečia užívanie komunikácie ako
obojsmemej.
Za technické riešenie sú zodpovední projektanti a k projektovej dokumentácii sa vyjadrujú dotknuté
orgány štátnej správy, k stavbám miestnych komunikácií aj Okresný dopravný inšpektorát.
Projektová dokumentácia na stavbu "SO O 1 Rekonštrukcia MK, Lipová ul. Smižany" bola
odsúhlasená ODI v Spišskej Novej Vsi dňa 20.04.2017 pod Č. ORPZ-SN-ODI-2089/2017.
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K technickým riešeniam projektu sa z dôvodu sťažnosti občanov vyjadrila aj projektantka, pričom
jej stanovisko Vám zaslal hlavný kontrolór v odpovedi na Vašu sťažnosť zo dňa 23.07.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičné zámery z hľadiska finančného a rozpočtového, nie
samotné technické riešenia stavieb.
Poslanci obecného zastupiteľstva majú informácie o pripravovaných investičných akciách a majú
možnosť sa zúčastniť pri návrhoch projektových riešení,
Každá ulica má prideleného poslanca, ktorý má možnosť nahliadnuť do pripravovaných
dokumentov a informovať obyvateľov o zámeroch obce, zbierať ich pripomienky a návrhy.
V Smižianskom hlásniku v mesiaci jún 2016 bola podaná informácia že geodeti zameriavajú
polohopisne a výškopisne ulice Tomášovskú, Lipovú, Jahodovú a Ružovú. Zameranie bude slúžiť
pre projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sme mohli tieto ulice
zrekonštruovať. V mesiaci január 2018 bola podaná informácia: Na kompletnú rekonštrukciu
miestnej komunikácie na Lipovej ulici je vyčlenených 116 000 €.
Obec pri príprave rekonštrukcie vždy žiada od projektanta technickému riešenie, aby bola ulica čo
najširšia, ale nie vždy priestorové a termínové podmienky dovolia ulicu rozšíriť na požadovanú
šírku pri zohľadnení všetkých parametrov, vstupov a vjazdov na pozemky rodinných domov.
Zmeny už osadených obrubníkov (v dÍžke cca 1 km), vykonaných prác, projektovej
dokumentácie, nové verejné obstarávane na výber dodávateľa bysi vyžadovali značné finančné
náklady, či by bolo nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o obsahu odpovede informovali ostatných
obyvateľov, ktorí sú podpísaní na petícii.
S pozdravom
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