Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 11/2018
Vybavovateľ petície: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Názov petície: Petícia za vybudovanie protihlukových bariér na rýchlostnej ceste I/11.
Text:
Občania mestskej časti Žilina-Brodno žiadajú o bezodkladné vybudovanie protihlukovej steny na ceste
I/11 v úseku obytnej zóny mestskej časti Žilina-Brodno a to od odbočky zo štátnej cesty I/11 do Brodna
po provizórnu odbočku štátnej cesty do Vrania v dĺžke asi 500m, pričom ju žiadajú realizovať v kategórii
zvukovej pohltivosti A4 a v kategórii nepriezvučnosti B3 a v časovom predstihu pred vybudovaním
diaľnice D3 v tomto úseku. Ďalej žiadajú budovať definitívny povrch tejto diaľnice s nízko hlučnou
úpravou povrchu a do doby vybudovania protihlukovej steny na danom úseku znížiť prevádzkovú
rýchlosť zo 100km/h na 70km/h.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 153
Dátum doručenia: 20.09.2018
Dátum vybavenia: 25.10.2018
Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená
Zdôvodnenie vybavenia:
V pôvodnej projektovej dokumentácii na stavebné povolenie stavby D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové
Mesto, vypracovanej v roku 2009, bola v predmetnom úseku diaľnice D3 navrhnutá protihluková stena
v km 11,668 - 12,818 vpravo s dĺžkou 1154 m a výškou 3,5 m, ako aj v km 11,768 - 12,545 vľavo
s dĺžkou 779 m a výškou 3,5 m. Z dôvodu, že v súčasnosti je už táto projektová dokumentácia
neaktuálna, zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (ďalej len „NDS“), jej aktualizáciu.
Vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie,
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na územné rozhodnutie,
dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentácie na realizáciu stavby, dodatku stavebného zámeru, dokumentácie na ponuku, výkon
autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu Diaľnica D3 Žilina, Brodno
- Kysucké Nové Mesto je plánované v termíne IV. štvrťrok 2018.
Súčasťou aktualizácie projektovej dokumentácie bude aj nová hluková štúdia, ktorá komplexne posúdi
hlukovú záťaž v dotknutom území. Výsledkom štúdie bude návrh opatrení na elimináciu nepriaznivých
účinkov hluku.
Existujúca križovatka v Brodne, ktorá sa bude v súvislosti s realizovaním preložky cesty I/11 meniť,
v súčasnosti bráni umiestneniu protihlukovej steny vpravo. Pre zabudovanie kotviacich prvkov
protihlukovej steny bude nevyhnutné zrekonštruovať most nad Brodňanským potokom na ceste I/11.
Úprava rímsy mosta bola navrhnutá na základe technického stavu mosta a možnosti jeho použitia ako
diaľničného mosta pred takmer 10 rokmi. Predpokladáme, že pri vypracovaní aktualizácie projektovej
dokumentácie bude navrhnutá rekonštrukcia tohto mosta vo väčšom rozsahu a taktiež bude potrebné
nanovo overiť jestvujúce siete a aktualizovať zameranie jestvujúceho terénu.

Vzhľadom na uvedené, NDS v súčasnosti neodporúča realizáciu protihlukovej steny v obmedzenej
dĺžke 500 m na ceste I. triedy I/11, z dôvodu, že takáto protihluková stena by nezabezpečila dostatočnú
ochranu pred hlukovou záťažou, ktorú je potrebné riešiť komplexne v kombinácii s ďalšími
protihlukovými opatreniami.
Zníženie povolenej rýchlosti v dotknutom úseku na existujúcej ceste I/11 zo 100 km/h na 70 km/hod
nie je v kompetencii ministerstva. Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov použitie dopravných značiek a dopravných
zariadení na cestách I. triedy určujú okresné úrady v sídle kraja so súhlasom dopravného inšpektorátu.

