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Stanovisko komisie

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci berie na vedomie

Informáciu o aktuálnej situácii s výstavbou hrádze
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci súhlasí s obstaraním
zmeny projektovej dokumentácie protipovodňových
opatrení z rozpočtu mesta

neprerokovala

Meno spracovateľa materiálu Mgr. Jaroslav Seman
Meno predkladateľa materiálu Mgr. Jaroslav Seman
Dôvodová správa

Prvým dôvodom zmien je snaha mesta o zmenu projektovej
dokumentácie protipovodňových opatrení tak, aby pri výstavbe
nebolo nutné búranie šatní na futbalovom ihrisku a zmena
rozmerov resp. posúvanie hracej plochy futbalového ihriska. Touto
zmenou by mesto v budúcnosti ušetrilo značné finančné
prostriedky na výstavbu nových šatní. Nami navrhovaná zmena
predpokladá vybudovanie ochranného múru namiesto hrádze po
celej dĺžke ihriska so zachovaním obslužnej asfaltovej
komunikácie.
Vykonané úkony:
21.2.2020 - rokovanie s riaditeľom SVP v Košiciach s návrhom 3
variantov riešení
24.2.2020 - 6.3.2020 - telefonická komunikácia s SVP
a projektantom, dohoda na variante výstavby ochranného múra
13.3.2020 - projektant zaslal cenovú ponuku na zmenu projektu 3 900 €
13.3.2020 - 20.3.2020 - komunikácia s ISPO Prešov o zmene PD
obslužnej komunikácie, dohoda o postupe: najskôr zmena PD
hrádze, potom cenová ponuka a následné spracovanie zmeny PD
komunikácie
Druhým dôvodom zmien je preložka vedenia VN v súvislosti
s výstavbou hrádze.
Navrhovaná trasa preložky: od mosta cez kláštornú ulicu, popod
hlavnú cestu k hradbám pri jednote, po ľavej strane cesty ku
križovatke pre ZŠ, popod cestu prechod na pravú stranu cesty, po
pravej strane po križovatku s ulicou Štúrova, potom po ľavej strane
k trafostanici na ul. Lesná.
Na úseku od ul. Štúrova po trafostanicu trasa preložky vedie
množstvom súkromných pozemkov. Predpokladáme problémy so
získaním súhlasu vlastníkov s vecným bremenom a následne
nemožnosť pokračovania v územnom a stavebnom konaní.
4.3.2020 sa uskutočnilo stretnutie zúčastnených strán na MsÚ.
Výsledkom je návrh, aby preložka v tomto úseku viedla po pravej

strane cesty cez mestské pozemky. Tu je problémom súhlas PVPS
nakoľko tam vedie vodovod.
25.03.2020 - stretnutie so zástupcom PVPS, ktorý prisľúbil
ústretovosť k tomuto riešenie pri zachovaní min. ochranného
pásma vodovodu.
Následne po komunikácii s SVP Košice bolo dohodnuté, že
projektant preložky pripraví návrh nového trasovania a bude ho
konzultovať s PVPS.

