
n
{

Ll .Í)

obec Vysoká nad Kysucou

MDV SR
Sekcia že\eznlčnej dopraly a dráh

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava l5

Vaša značka.

Vec:
Žiadost' o prehodnotenie rozhodnutí

Na základe usmernenia Generálneho riaditel'a ŽsR 1tist č.22567l2020lo230-5 zo ďřla 04. 03.

2020 doručeného dřra25. 03.2O2O) sa obec Vysoká nad Kysucou, zastúpená starostonr obce

Mgr. Antonom Varechom, na Vás obracia so Žiadost'ou o prehodnotenie vašich rozhodnutí

24858l2OI9lSŽDDl71O22 a2486Ol2OI9lSŽDDl7IO24 vydaných dňa 09. 09. 2019 aktoré

nadobudli právoplatnost' dňa 26. 09. 2019, odstrániť železničné priecestie v Žkm 22,329

(SP0092) trate 254I: Čadca - Makov a Železničné priecestie v Žkm )'9,292 (SP0084) trate 254I:

Čadca - Makov.

Sv oj u ži ado s ť o dóv o dňuj e me nas l e dovne :

Dňa 12. O6.2Ot9 bol na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručený Návrh na

zrušenie priecestia - žiadost' o r,ydanie stanoviska k zrušeniu železničného priecestia v Žkm

22j29 (SP0092 trate 2541': Čadca - Makov a Návrh na zrušenie priecestia - Žlaďosť o r,ydanie

stanoviska kzrušeniu železničného priecestia vžI<rn I9,2g2 áSP0084) trate 254l: Čadca -
Makov.
oba návrhy boli predložené na prejednanie na riadnej schódzi obecného zastupitel'stva vo

Vysokej nad Kysucou, ktoré sa konalo dňa 12. 06.2019. obecné zastupitefstvo k obom návrhom

prijalo nesúhlasné stanovisko v nasledovnom znení:

U)nesenie č. 3l201g-l2.7
obecné zastupitelistvo nesúhlasí so zrušením predmetného železn1čného priecestia v Žkm 22,329

(SP0092) trate 254I: Čadca - Makov.

odÓvodnenie.' Na základe vykonaného miestneho šetrenia starostom obce, železničné priecestie

je lryužívané majitel'mi príslušných nehnutefností a jeho zrušením, by došlo k značnému

st'aŽeniu resp. Zamedzeniu prístupu k nehnutefnostiam malou poťnohospodárskou technikou.

Predmetné železniěné priecestie bolo, je abude intenzívne využívané predovšetkým vlastníkmi

prislúchajúcich nehnutefností. Argument, Že k prístupu na pozemky za Železn1čnou traťou je
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moŽné využivat' Železnlčné priecestie vŽkm 22,490 je absolútne zavádzquci, nakofko prístup

k tomuto priecestiu je šírkovo a z dÓvodu i nízkych striech dreveníc' ktoré zasahujú do profilu

,,Skotne", i ýškovo obmedzený. Túto skutočnost' vám deklarovalo i 18 signatárov St'aŽností na

odstránenie Železničného priecestia, ktorá Vám bola zaslaná23.IO.2O19t Že\ezn1čné priecestie

v Žkm 22329 (SP0092) trate 254I tvorilo dóleŽitý dopravný koridor miestneho ýznamu pre

dotknutých obyvatefov obce, ktoým bolo jeho zruŠením hrubo zasiahnuté do ich práv a st'aŽený

prístup k nehnuteťnostiam.

Uznesenie č,. 312019-12.8

obecné zastupitefstvo nesúhlasí so zrušením predmetného Železn\čného priecestia v žkm 19,292

(SP0084) trate 254I: Čadca - Makov.

odÓvodnenie.. Na zák|ade r,ykonaného miestneho šetrenia starostom obce, že\ezničné priecestie

je vyuŽívané majitefmi príslušných nehnutefností a jeho zrušením, by došlo k značnému

st'aŽeniu resp. Zamedzeniu prístupu k nehnuteťnostiam malou pofnohospodárskou technikou.

Železničné priecestie v Žkm 19,292 (SP0084) trate 254I: Čadca - Makov predstavovalo jediný

možný prístup k nehnutefnostiam za že|ezničnou traťou a riekou Kysucou časti obce NiŽný

koniec. Išlo o že|ezn1ěné priecestie, ktoré bolo jediné na úseku dlhom cca 2 km medzi

železntčným priecestím na ceste IIl48] v časti Turzovka zastávka aželezničným priecestím na

ceste II/487 vo Vysokej nad Kysucou v časti U Sokov. Jeho neodóvodnitefné zrušenie sa preto

pochopiteťne dotknutým obyvatefom, ale i samotnej obci zdá absolútne neuváŽené, scestné

a unáh|ené' V dobe, kedy sa majú vzdialenosti skracovat' (stavajú sa rózne mosý a pod) sa zruší

Železničné priecestie a l'uďom sa odporučí obchádzka' ktorá je dlhá takmer 4 km a čo je ešte

váženejšie obsolútne nemožná, nakofko ani zTurzovky zastávky ani smerom od Sojkov

neexistuje žiadna možnosť sa dostat' k ich nehnutel'nostiam - nevedie odtial' žladna cesta či

chodník a jednoducho to geomorfologicky nie je moŽné!

obec Vysoká nad Kysucou si plne uvedomuje a schvafuje kroky, ktoré realizujri Žsn za účelom

modernizácie trate 2541 Čaďca - Makov, avšak máme zato. že zrušenie železničného priecestia

vŽkm 22,329 (SP0092) aže|ezničného priecestia v žkm 19,292 (SP0084) vŽiadnom prípade

neprispelo k modernizác1i trate a už určite vóbec nie kzvýšeniu rychlosti. Práve naopak, vaše

rozhodnutia mali za následok absolútne znemoŽnenie resp. obmedzenie prístupu k súkromnému

vlastníctvu a hospodárskej činnosti obyvatelov obce a to V časoch, kedy sa spoločnosť snaŽí

opátovne obnovit' v ťuďoch vďah k poťnohospodárskej póde, hospodáreniu a domácej

samoýrobe.
Kysuce surázový, hornaý kraj so špecifickou geomorfológiou územia. Líšime sa od iných častí

Slovenska, kde si l'udia móŽu prístup k svojim nehnutel'nostiam doslova r,yberat'. Prístup na

nehnutel'nosti ajednotlivé cesty, skotne či chodníčky vznikli na Kysuciach na základe

historického ývoja dlhého desiatky rokov. Veď i spomenuté železničné priecestia existovali na

trati2547 Čadca - Makov viac ako sto rokov presnejšie od jej uvedenia do prevádzky azrazu

začali prekážat'? Pritom je omnoho dóležitejšie, aby sa skór prečistili zanesené priepusty popod

Že\ezničnu trat' či vyčistili a prehÍbili síce existujúce, ale nefunkčné odvodňovacie priekopy



vedúce pozdÍŽ trate a nie vynakladali finančné prostriedky na rušenie prepotrebných

11:'::il;:T"."a"#ch skutočností vás úctivo Žiadame o prehodnotenie vašich rozhodnutí

24858l2OI9lsŽDDl7IO22 a2486Ol2OI9lSŽDDl7IO24 q'daných dňa 09. 09.2019, pochopenie

neťahkej situácie našich obyvateťov a k opátovnému obnov et\u Že\ezničných priecestí v žkm

22,32g(SP0092) a v Žkm 19,292(SP0084).bbnovíte tak dÓveru dotknutých obyvateťov vo vašu

inštitúciu ako i voči samotným ZSR a priá-o prispejete k skvalitneniu bývani a, Života arozvoja

v našej obci.

Verím' Že sa naŠou Žiadosťou budete intenzívne zaoberať a posúdite je kladne'

S úctou

""?"rýnis z Uznesenia obecného zastupiteťstva vo Vysokej nad Kysucou ě' 3l2OI9-l2"7 zo

$ill3; t1{*ll'" obecného zastupitel.stva vo Vysokej nad Kysuco u č" 3I2OI9-I2'8 zo

- doručenky o prevzatiVýpisov zuzneseni.azo strany ŽSR

- St'ažnosti na ódstránenie Že|ezn\čného priecestia

':':'KK. MDV SR, Sekcia že.ezn.čnejdopraly adráh,Námestie slobody 6,810 05

Bratislava 15

- Anton Jedinák, Ústredie 259' O23 55 Vysoká nad Kysucou

- Jarmila Zajacová,Ústredie 34O' O23 55 Vysoká nad Kysucou

rrrg lan Černan, NiŽný koniec 34' O23 55 Vysoká nad Kysucou

_ Poslanci obecného zastupite|stva vo Vysokej nad Kysucou (elektronickou formou) - na

vedomie
- sPis
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