OBEC

MILOSLAVOV

Radničné námestie Í81/L 900 42 Miloslavov

Proj-4990/8.505/2021/Bm

V Miloslavove 10.08.2021

Vec: Vybavenie petície

Dňa 29.06.2021 bolo na Obecný úrad obce Miloslavov doručené podanie označené ako „ Petícia za povolenie
jednosmernej cesty na ulici Agátová, časť Alžbetin Dvor, 900 42 Miloslavov. Petícia za dobudovanie plôch po
hranice susedných plôch pre parcely 480/541 a 480/5 vo vlastníctve pre umožnenie vybudovania jednosmernej
cesty a kolmého parkovania pre efektívne riešenie parkovacej politiky na Agátovej ulici parcely 480/541 a 480/5
podľa listu vlastníctva 1780 “ (ďalej len „Petícia“).
Petíciou obyvatelia Agátovej ulice žiadajú o zmenu existujúcej obojsmernej premávky na ulici na
jednosmernú cestu a dožadujú sa plôch na kolmé parkovanie v maximálnom počte, na riešenie parkovacej
politiky na Agátovej ulici na obecných pozemkoch , parcely 480/541 a 480/5 podľa listu vlastníctva 1780.
Túto Petíciu podporilo svojim podpisom 125 občanov.
Obecný úrad a starosta obce Miloslavov v zmysle § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve ako príslušný orgán
v súčinnosti s obecným zastupiteľstvom obce Miloslavov podanie prešetril, preveril skutočný stav veci, jeho súlad
s právnymi predpismi, verejným a spoločným záujmom. Výsledok prešetrenia stavu, na ktorý petícia poukazuje,
je nasledovný:

K požiadavke č. 1:
Agátová ulica je miestnou komunikáciou, ktorá bola projektovaná a kolaudovaná s parametrami pre obojsmernú
premávku. Nejde o účelovú komunikáciu využívanú len obyvateľmi Agátovej ulice, ale o riadnu miestnu obecnú
komunikáciu určenú ako spojnicu medzi Lesnou a Bottovou ulicou, ktorá musí byť využiteľná pre bežnú
premávku, pre vozidlá údržby a vozidlá záchranných zložiek. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že pri
jednosmernej premávke na tejto ulici by sa neúmerne zaťažili priľahlé ulice, sťažil by sa prístup pre záchranné
zložky, obmedzili by sa možnosti mobility obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností priľahlých ulíc, čo by nesporne
vyvolalo nespokojnosť. Zriadenie jednosmernej premávky na Agátovej ulici nie je účelné a ani dôvodné
z hľadiska požiadaviek na plynulú premávku v danej zóne. Z tohto dôvodu obec Miloslavov ako správca
miestnych komunikácií, ktorý rieši passport ciest v obci Miloslavov, ku ktorému sa vyjadruje Okresný dopravný
inšpektorát v Senci, neuvažuje o zmene obojsmernej komunikácie na jednosmernú komunikáciu na Agátovej
ulici.

K požiadavke č. 2 a 3: Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods.l zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podľa
§ 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, vydala stavebné povolenie č. D-2129-2271/2020/Ra zo dňa
21.04.2020 (ďalej len „Stavebné povolenie“) v súlade s § 66 až 70 stavebného zákona.
Predmetná stavba, konkrétne stavebný objekt SO-02 Komunikácie a spevnené plochy sa nachádza na Agátovej
ulici v obci Miloslavov na pozemkoch pare. č. 480/5,480/541 a480/699. SP rieši umiestnenie parkovacích miest
v počte 20 kusov, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie č. 1128/2018/Ra zo dňa 02.11.2018, pre stavebníka:
ISMONT s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO:45593141. Jedná sa o I. etapu rozšírenia možností verejného
parkovania na Agátovej ulici. Tento presun pozdĺžnych parkovacích státí za okraj miestnej komunikácie, stále na
parcele vo vlastníctve obce, umožní splniť technické požiadavky pre obojsmernú premávku.

Na tejto ulici sú rozpracované aj ďalšie 2 etapy na zvýšenie počtu parkovacích miest. VII. etape bude realizované
kolmé státie v počte 10 kusov, umiestnené na pare, č, 480/541 oproti bytovému domu č. 582, kde sa obec dohodla
s vlastníkom pare. č. 480/699 na poskytnutí časti pozemku, keďže samotná parcela č. 480/541 nepostačuje na
zriadenie kolmého státia. Po ukončení týchto stavebných objektov obec plánuje realizovať III. etapu parkovaniä,
v rámci ktorej by sa malo vytvoriť cca. 10 pozdĺžnych státí za priestorom, v ktorom sú aktuálne umiestnené

nádoby TKO. II. a III. etapa sú v štádiu riešenia. Po realizácii týchto troch etáp by malo byť k dispozícii 40
plnohodnotných verejných parkovacích miest, ktoré nebudú zasahovať do jazdných pruhov Agátovej ulice..

V súlade s ust. § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve „petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy,
zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo
iných práv.“
Prihliadnuc na vyššie uvedené je neprípustné zasahovať do právneho stavu založeného správnymi konaniami
špecifikovanými vyššie a nad rámec zákona alebo v rozpore s ním zasahovať do nadobudnutých práv a dobrej
viery účastníkov predmetných konaní.
Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali
neodôvodnené rozdiely.
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