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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Uznesenie č._   /2021 

Komisia  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí požiadať prednostu 

Mestského úradu v Žiline, aby: 

I. 

Predstavil projekt trvalého technického zabezpečenia komunikácie medzi Vlčincami a 

Solinkami a následne ho v čo najkratšom čase realizoval, aby nedochádzalo k podmývaniu 

vozovky, vylievaniu vody na vozovku, vyplavovania kameniva na vozovku a k ďalšiemu 

celkovému trvalému poškodzovaniu komunikácie.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Uvedená cesta je v zmysle platného územného generelu dopravy mesta Žilina zbernou 

komunikáciou funkčnej triedy B1 spájajúcou 2 významné sídliská Vlčince a Solinky. Denná 

intenzita dopravy je tu veľmi vysoká, keďže slúži ako veľmi dôležitá spojnica.  

Dlhodobý problém s nedostatočným odvodnením komunikácie eskaloval na jar 2021, kedy 

tečúca voda spôsobila aj vizuálne zjavné praskanie vrchnej vrstvy vozovky, ktorú spôsobuje 

poškodené podložie.  V snahe riešiť túto situáciu sme požiadali prednostu mestského úradu 

o sanáciu stavu vozovky. Na komunikácii boli vykonané dočasné úpravy: vyhĺbený rigol 

pozdĺž cesty, nasypané kamenivo, osadené stĺpiky. Už vtedy bolo zjavné, že je potrebné na tejto 

dôležitej komunikácii vykonať trvalé technické riešenie, o ktoré sme požiadali aj na aprílovom 

mestskom zastupiteľstve. Po niekoľkých mesiacoch je evidentné, že dočasné riešenie, ktoré sa 

na komunikácii vykonalo, nielenže nestačí, ale v skutočnosti je aj nebezpečné pre cestnú 

premávku. Po každom väčšom daždi je kamenivo vyplavované na vozovku, hrozí 

nebezpečenstvo šmyku a tým sa zvyšuje riziko kolízií na tejto ceste. Následne je potrebné 

pracovníkmi Žilinských komunikácii vždy opätovne vrátiť kamenivo na pôvodne miesto a 

vozovku vyčistiť. Toto samozrejme spôsobuje aj zvýšené náklady na údržbu komunikácie. 

Obyvatelia, ktorí denne prechádzajú po tejto komunikácii sa intenzívne sťažujú a žiadajú 

opravu. Riešenie stavu komunikácie, tak ako prijaté v súčasnosti,  považujeme za nedostatočné 

a žiadame prednostu mestského úradu, aby konečne predstavil poslancom projekt na trvalé 

technické zabezpečenie stavu tejto vozovky a v čo najkratšom čase ho zabezpečil.  Ak nebude 

čím skôr navrhnuté a realizované potrebné technické riešenie pre sanáciu vozovky, s veľkou 

pravdepodobnosťou hrozí postupne väčší rozsah poškodenia vrátane ohrozenia bezpečnosti 

dopravnej premávky.  

 

Návrh bude mať vplyv na rozpočet mesta. 


