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Vec: Žiadosť o stavebnú uzáveru v lokalite ulice Popolná, v jej časti nad vodárňou. 

 

Týmto podávame žiadosť o okamžitú stavebnú uzáveru v lokalite ulice Popolná, a to v jej časti nad 
vodárňou, až do vyriešenia kritickej dopravnej situácie a posúdenia kapacít sietí (najmä kanalizácie) 
vzhľadom k neúmernej a nekontrolovanej stavebnej výstavbe. Našu žiadosť zdôvodňujeme 
nasledovne : 

1. Stavebný zákon jasne určuje, za akých podmienok je možné vydať stavebné rozhodnutie. 
Jednou z nich je aj riadna komunikácia, a teda, dopravná dostupnosť. U uvedenej lokalite táto 
podmienka ani zďaleka nie je splnená.  

Ulica Popolná, v mieste od vodárne (križovatka Popoľná/Rudnická)  smerom nahor, je 
absolútne nevyhovujúca vzhľadom k neúmernému počtu vozidiel, ktoré po nej chodia už 
teraz, nehovoriac o tom, čo nastane po dokončení momentálne rozostavaných a ďalších 
plánovaných stavieb. Len v tesnom okolí križovatky ulíc Popolná a Na medzi pribudne 
v najbližšom čase cca 30 áut. Šírka príjazdovej cesty od vodárne je obmedzená na jedno 
vozidlo a stav samotnej vozovky je už teraz viac ako havarijný.  

Ťažké, a vzhľadom k šírke a stavu komunikácie, nadmerné mechanizmy, ktoré po nej 
dennodenne chodia, stavu vozovky nijako neprospievajú, nehovoriac o bezpečnosti (denne tu 
vznikajú kolízne, až život ohrozujúce situácie) a o neustálych atakoch na jestvujúce oplotenia 
a stavby, či už súkromné alebo verejné. Hrozíme sa prichádzajúcich jesenných prívalových 
dažďov, zimy, ľadu, snehu, námrazy, ktoré havarijnú situáciu ešte zhoršia. 

2. Ďalšou podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je riadne napojenie sa nielen na 
verejný vodovod, ale aj na kanalizáciu. Sme presvedčení, že potrubia sú už teraz riadne 
poddimenzované. Preto by bolo dobré, ak by prišlo minimálne k prevereniu a objektívnemu 
zhodnoteniu celej situácie aj z tohto aspektu.   

3. Ďalším dôvodom našej žiadosti je nekoncepčné vydávanie stavebných povolení. Momentálny 
stavebný boom v tejto lokalite absolútne nekorešponduje s jestvujúcimi rodinnými domami  a 
jestvujúcim prostredím. Dochádza k neúmernému zahusťovaniu, výstavbe bytoviek (namiesto 
rodinných domov, ktoré do tejto lokality prirodzene patria), výstavba stavieb – záhradných 
domčekov na ,,ohlášku“, ktoré však s týmto pomenovaním nemajú nič spoločné. Stavebný 
zákon okrem koeficientov zastavanosti jasne hovorí, že novú výstavbu je potrebné prispôsobiť 
jestvujúcej.  V tejto lokalite je však opak pravdou. Dôsledkom toho je potom aj neúmerné 
zaťaženie tejto oblasti nadmernými stavebnými mechanizmami a následne autami (vid 
situácia opísaná vyššie.) 



Verte nám, že tí, ktorí tu už nejaký čas bývame, sme donedávna mali radosť s krásneho okolia, 
prostredia pod lesom. Dnes je situácia opačná, denne prežívame stresové situácie pri každom výjazde 
za bránu svojho pozemku.  

Na tento neúnosný stav sme upozorňovali už zhruba pred rokom – mailom i listom na p. starostu, ale 
nedočkali sme sa ani odpovede, ani vyriešenia situácie. Odvtedy sa celá situácia niekoľkonásobne 
zhoršila a stala sa doslova život ohrozujúcou. Preto sme sa rozhodli aj osobne prebrať celú záležitosť 
s p. starostom a s pracovníkmi stavebného úradu. Keďže sme sa ani tu nedočkali žiadneho záväzného 
stanoviska a riešenia, žiadame o okamžitú stavebnú uzáveru. Sme pripravení po neúspechu v našej 
mestskej časti obrátiť sa na vyššie inštancie, spísať petíciu (s našim názorom sa stotožňujú ako 
obyvatelia ulice Popolná, tak aj priľahlých ulíc), celú záležitosť medializovať, prípadne sa obrátiť aj na 
súd, nakoľko sú tu v ohrození nielen naše majetky, ale aj ľudské životy.  

Ďakujeme za porozumenie a rýchle stanovisko k našej žiadosti. 

S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. Miriam Juhanesovičová Ľudmila Hudecová  

 


