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V Žiline, 23.10.2006
Osobne!

Vážení členovia Rady mesta Žilina.
Dovoľte, aby sme Vám predložili k posúdeniu návrh na zaradenie I. etapy, Vami schváleného projektu
Žilinská kotlina 2020, „Regionálna zóna relaxu Žilina – Strečno – Vrútky“, do investičného plánu Mesta
Žilina pre rok 2007 v objeme investícií 25 mil. Sk
Ide o realizáciu neziskovej infraštruktúry, bezbariérové prepojenie centra mesta Žilina s VD a Mojšom
cyklotrasou, s osvetlením a sadovníckymi úpravami(viď grafickú prílohu), pod názvom
Cyklotrasa, Mostná – VD - Mojš
Zdôvodnenie nášho návrhu.
Pri realizácii prác na technickej štúdii Relax zóny a po rokovaniach so zodpovednými za rozvoj mesta a ÚP
sme skonštatovali, že podmienkou realizácie a fungovania zóny relaxu je bezbariérové prepojenie mesta
s VD. Po viacerých rokovaniach s Vodohospodárskou výstavbou Bratislava, sa nám podarilo presadiť
zaradenie 30 mil. Sk do investičného plánu VVB pre rok 2007.
Predpokladaný investičný náklad na realizáciu I. etapy je ........................................ 90

mil. Sk,

z toho v roku 2007 je potrebné preinvestovať cca 55 mil. Sk a v roku 2008, za predpokladu vypracovania
dokumentácie, získania pozemkov a stavebného povolenia cca 35 mil. Sk
Potreba investícií pre rok 2007 je v objeme .................................................................... 55
z toho,

mil. Sk

A. požadované od Mesta Žilina
1. Investičná príprava a vyhotovenie DUR (dokumentácia k územnému rozhodnutiu) do 06 2007
úseku Mostná - VD o dĺžke 3,3 km............................................................................
0, 25 mil. Sk
mil. Sk
2. Výkup potrebných pozemkov v predpokladanej cene 2 000 m2 x cca 5 000 m2........ 1
3. vypracovanie dokumentácie stavby k stavebnému povoleniu do 10.12.2007............ 0,25
mil. Sk.
(uvedené prostriedky v položke 1, 2, 3, vo forme zmluvy s OZMP HEARTH)
4. Osvetlenie úseku VD – Mojš 3 500 m x 4 000 Sk/bm................................................. 14
mil. Sk
mil. Sk
5. Terénne úpravy a výsadba úseku VD – Mojš cca 7 000 m2 x 1000 Sk/m2 .................. 7
6. Drobná architektúra úseku VD – Mojš (lavičky, koše, inf.systém)................................ 2
mil. Sk
(uvedené prostriedky v položkách 4,5,6, vo forme Zmluvy o združení prostriedkov s V.V.B.)
požadované od Mesta Žilina s p o l u ........................................................................ 25
mil. Sk
B. Zabezpečené
1. Vodohospodárska výstavba Bratislava pre rok 2007..................................................

30

mil. Sk

Veríme, že správne vyhodnotíte situáciu, lebo si myslíme, že je veľmi vhodná doba na realizáciu spoločnej
investície, keďže sa podarilo po dlhých rokoch presvedčiť VVB o dobudovaní VD.
S pozdravom,
Zábrodský Jaroslav,
autor zámeru a predseda združenia Modrá planéta
tel.: 0903 510 260

