Pravdepodobne už na najbliž šom
zasadnutí Mestské ho zastupiteľstva v septembri budú poslanci
schvaľovať ná vrh zadania Dopravné ho generelu mesta Pezinok.
Spracovateľom tohto materiá lu je
vedúci oddelenia výstavby a ž ivotné ho prostredia Mestské ho úradu v
Pezinku Ing. Michal Ondrovič ,
ktoré ho sme pož iadali o rozhovor.
n Z č oho vlastne vyplynula potreba vypracovať generel dopravy?
- Z aktualizá cie Ú zemného plá nu
pri prerokú vaní vypracovanej dokumentá cie vzišla pož iadavka, aby
mesto zabezpečilo vypracovanie
generelu dopravy. Dôvodom je i to,
ž e od schvá lenia Ú zemného plá nu
sídelného ú tvaru Pezinok, zahrňujú ceho tiež koncepciu dopravy, je
už dlhší časový odstup a prirodzene sa javí potreba analýzy a
prehodnotenia jestvujú cej koncepcie.
n Niektorínaš i č itatelia zrejme
nevedia, č o to vlastne generel
je...
- Podľa zá kona č. 50/76 Zb. (stavebný zá kon) ú zemný generel
podrobne rieši otá zky ú zemného
rozvoja jednotlivých zlož iek osídlenia, najmä bývania, priemyslu,
poľnohospodá rstva, dopravy, technických sietí a služ ieb, občianskej
vybavenosti, zelene a rekreá cie.
Spracú va sa, ak treba prehĺbiťriešenie určitej zlož ky osídlenia
navrhnuté v ú zemnoplá novacej
dokumentá cii. Je podkladom ú zemného rozhodovania a spracovania
ďalších kategórií alebo stupňov
ú zemnoplá novacej dokumentá cie.
My má me v ú mysle riešiť problém
dopravy, všetko čo sú visí s cestnou
dopravou a parkovaním.
n Aký bude postup pri vypracovávanídopravné ho generelu?
- Prvým krokom je vypracovanie
ná vrhu zadania, ktoré je povinný
obstará vateľ ú zemno-plá novacej
dokumentá cie prerokovaťv sú lade
so zá konom. Ná vrh zadania sme
vo forme verejnej vyhlá šky počas
30 dní ozná mili verejnosti na informačných tabuliach mesta a toto
prerokovanie sme ozná mili prá vnickým osobá m, sprá vcom verejno-komunikačného systému a inž inierskych sietí. V lehote 30 dní
mohli občania doručiť na mestský
ú rad svoje pripomienky a spomínanéorganizá cie zaslať svoje písomné stanoviská . Všetky pripomienky sa nakoniec zosumarizujú
a s ná vrhom zadania ich schvá li
mestské zastupiteľstvo. Zadanie
definuje východiskovéú lohy, ktoré
chceme v ďalšom stupni pri spracovaní textovej a grafickej časti dopravného generelu riešiť.
n Č o bude nasledovať po
schválení zadania v mestskom
zastupiteľstve?

- Po schvá lení zadania v mestskom zastupiteľstve bude nasledovať ďalšia etapa, ktorá sú visí so
zá konom o obstará vaní. Musíme
vybraťzhotoviteľa dopravného generelu. Mestskézastupiteľstvo už
schvá lilo komisiu na výber zhotoviteľa generela. Dopravnégenerely
sú ú zko špecifickéa ich spracovaním sa zaoberá len zopá r projektantov. Predpokladá m, ž e výber
bude vykonaný formou rokovacieho konania. Ná vrh generelu sa
bude dôkladne prezentovaťa občania budú mať dostatočný priestor
na zaujatie svojich ná zorov, pripomienok a stanovísk. Ná vrh opä ť
zverejníme vyhlá škou, budú k
nemu verejnézhromaž denia, stanoviská pripravia zainteresované
štá tne orgá ny, sprá vca verejnokomunikačného systému a inž inierskych sietí. Pôjde o to, aby sme
získali na problémy čo najviac ná zorov a pohľadov ľudí, ktorých sa
budú novériešenia týkať.
n Č o oč akávate od dopravné ho
generelu?
- Dopravný generel po jeho prerokovaní a schvá lení by mal tvoriť
komplexný materiá l, ktorý by mal
byťvýchodiskovým pri riešení problémov dopravy mesta. Mal by to byť
v zá sade materiá l, ktorý koncepčne navrhne jednotlivériešenia a
tých by sme sa mali v budú cnosti
drž ať.
n Mohli by ste konkré tnejš ie
pomenovať niektoré dopravné
problé my, ktoré treba rieš iť?
- Tých problémov je veľa, niektoré
sa vynoria až po zmená ch, ktorév
organizá cii dopravy ešte len nastanú . Budú sa týkať štá tnych ciest i
miestnych komuniká cii. Napríklad
na štá tnej ceste II/502 v ú seku
Myslenická - Senecká ) má byťvy-

budovaná okruž ná križ ovatka v
blízkosti Saulaku v sú vislosti s výstavbou obchodného centra v lokalite Sahara i vyú stením obchvatovej komuniká cie povedľa Saulaku,
ktorá bude spá jať husto obývané
časti mesta - sídliská Sever a Juh.
Na riešenie čaká križ ovatka Bratislavská - Komenského - Drevá rska. Už dnes je tu situá cia veľmi
zlož itá , a skomplikuje sa ešte viac
po sprevá dzkovaní objazdnej komuniká cie pre ná kladnú dopravu
od Viná rskych zá vodov po Pezinskétehelne. Je to zá lež itosť, ktorá
nastane v priebehu dvoch rokov a
sú visí s prebiehajú cou rekonštrukciou ž eleznice. Pripravená na realizá ciu v tomto roku je križ ovatka pri
Poliklinike. V sú vislosti s rekonštrukciou ž eleznice sa budú budovaťpodjazdy pod traťou pri tehelni
(len pre osobnéautá ) a pri grinavskej stanici.
n Zmeny budú zrejme aj na
iný ch miestnych komunikáciach...
- Má me pripravený projekt na
okruž nú križ ovatku Holubyho - Kupeckého - Polkorá bova. Musí sa
jasne povedať čo s Centrá lnou
mestskou zónou. Ná vrh z roku
1999 rá tal so zjednosmernením
Holubyho ulice. Zastá vky medzimestskej hromadnej dopravy mali
byťpresunuténa Jesenského ulicu
do priestoru bývalej čerpacej stanice. Treba to znovu posú diť. Ďalej je
tu otá zka, čo ďalej s pešou zónou?
Ukazuje sa, ž e vylú čenie dopravy
pri Starej radnici a kostole na ná mestí bol dobrý krok, vä čšina ľudí
to prijala pozitívne. Bude sa takto
riešiť aj Štefá nikova a Kollá rova
ulica? Odpoveď by sme mali hľadať
aj na to, čo s ulicou SNP, keď sa
vybuduje obchvat Sever - Juh, či ju
naň nenapojiť. Treba tieto veci

zvá ž iť, pretož e kaž dá taká to zmena priná ša popri pozitívach aj negatíva.
n Pri zásadnejš ích dopravný ch
zmenách na miestnych komunikáciach bude zrejme potrebné
urobiť aj niektoré úpravy ciest...
- To je ďalší problém. Do najfrekventovanej ších komuniká cií,
čo sa týka ich rozšírenia a vä čších
ú prav, sa za posledných desaťrokov investovalo veľmi má lo. Pritom
pribudlo niekoľkoná sobne viac á ut.
n Na dosiahnutie navrhovaný ch rieš ení bude treba veľa
peňazí. Myslíte si, že mesto bude
mať na niektoré nákladnejš ie
projekty prostriedky?
- Na finančnom zabezpečení dopravných stavieb sa podieľa mesto, ale i štá t. Problémy s financiami
vž dy boli a budú . Nakoniec realizá cia niektorých riešení nemá ani
termín. O zaraďovaní stavieb do
ročného plá nu a ich finančnom zabezpečení kaž dý rok rozhodujú
poslanci mestského zastupiteľstva.
n Nehovorili sme o parkoviskách...
- Tu treba tiež stav aktualizovaťa
vytýčiťsi cestu ako ďalej postupovať. Budeme poznaťdopravnériešenia na budú ce roky, k tomu treba
samozrejme prispôsobiť potrebu
budovania nových parkovísk.
n V máji sme písali, že VÚ C
schválil vybudovanie obchvatovej komunikácie, mimo zastavanej č asti mesta. Bude generel
rieš iťaj túto realitu?
- Samozrejme. Aj keď nevieme
ešte presne, kedy sa bude obchvat
budovať, rozhodovať o tom budú
zrejme finančné mož nosti štá tu,
treba s tým rá tať a generel musí
tieto novévä zby a vplyv na ostatnú
dopravu vnímať.
Pokrač ovanie na 9. strane

