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Vec
Vybavenie petície.
Vo veci Petície za zdravé bývanie a systémovú dopravu v meste Rajecké Teplice,
ktorá nám bola doručená dňa 23. 04. 2019 Vám ako predsedovi petičného výboru
oznamujeme,
že petícia bola v zmysle ust. § 5d ods. 3) zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších zmien a doplnkov prerokovaná Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých
Tepliciach na riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 04. 2019 o 17.00 hod..
Po prerokovaní petície prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenie č. 33/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
I.

prerokovalo
- petíciu občanov Mesta Rajecké Teplice „Petícia za zdravé bývanie a systémovú dopravu
v meste Rajecké Teplice“, doručenú dňa 23. 04. 2019.

Prerokovaním petície v mestskom zastupiteľstve sa petícia v zmysle § 5 zák. č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov považuje za vybavenú.
Petícia sa zaoberá požiadavkou, aby Mesto Rajecké Teplice a mestské zastupiteľstvo
brali do úvahy názory všetkých jeho obyvateľov pri riešení situácie v oblasti dopravy
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v súvislosti s plánovanou masovou výstavbou v katastrálnom území Stránske v priamom
spojení s k. ú. Rajecké Teplice (ulica Zátočná a ulica Za Dielom) a plánovanými uzávermi
niektorých miestnych komunikácii v našom meste, čím môže dôjsť k výraznému zhoršeniu
zdravého bývania obyvateľov mesta Rajecké Teplice a vážnemu skomplikovaniu dopravnej
situácie. Petícia sa opiera aj o Územný plán obce Stránske a o neoficiálne informácie
o plánovanej masovej výstavbe v lokalite Dielček – k. ú. Stránske. Petícia je ukončená
požiadavkou o vyčlenenie fin. prostriedkov na opravu a čistenie dotknutých komunikácii
v danej lokalite a výzvou, aby sa mesto bránilo pred akýmikoľvek rozhodnutiami správnych
orgánov, ktoré by boli v rozpore so záujmami obyvateľov mesta.
Na základe tejto petície sa dňa 09. 04. 2019 uskutočnilo rokovanie predsedu petičného
výboru, starostu obce Stránske a pracovníka Mestského úradu Rajecké Teplice, na ktorom
starosta obce Stránske deklaroval, že nie sú mu známe žiadne zámery a aktivity súvisiace
s výstavbou v lokalite Dielček k. ú. Stránske, ktoré by boli v rozpore s platným územným
plánom obce a ktoré by počítali aj s využitím cestnej infraštruktúry mesta Rajecké Teplice.
K veci sa vyjadril aj písomne.
Všetky témy, podnety a výzvy, ktorými sa petícia zaoberá sú orgánom mesta
a vedúcim zamestnancom mestského úradu dostatočne známe a niektoré sú aktuálne riešené
mestským zastupiteľstvom a na príslušných orgánoch samosprávy alebo štátnej správy.
Keďže okruh tém petície je široký a vecne sa dotýka viacerých oblastí samosprávy, ich
riešenie je pritom procesne časovo neohraničené, nie je možné zadefinovať presné návrhy
riešení a reakciu na podnety petície. Poslanci mestského zastupiteľstva a orgány mesta však
boli o obsahu petície oboznámení, z čoho vyplýva, že pri ďalšom rozhodovaní budú prijímať
uznesenia a opatrenia aj na základe vyhodnotenia informácii a skutočností uvedených
v petícii. Mesto musí vždy postupovať v súlade so záujmami občanov mesta a verejného
záujmu a to v rozsahu, ktorý mu stanovujú napr. rozhodnutia mestského zastupiteľstva,
všeobecne záväzné nariadenia a ostané všeobecne záväzné právne predpisy.

S pozdravom

Ing. Miroslav Mikula
prednosta MsÚ
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