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Vec: Stanovisko obce Kováčová k novému návrhu križovatky Kováčová - rýchlostná cesta
Zvolen západ – Zvolen východ.
Vo vydaniach týždenníka MY 16.4.2019 a 23.4.2019 bola prezentovaná nová alternatíva vedenia
severného obchvatu mesta Zvolen, ktorá medzi obyvateľmi obce Kováčová vyvolala nesúhlas a rozhorčenie.
Podľa tohto návrhu by sa rýchlostná cesta R2 mala z rýchlostnej cesty R1 odpájať už za križovatkou Stráže
a nie v pôvodne plánovanej križovatke Rákoš (dokumentácia z 03/2017, Dopravoprojekt, a.s.). Takouto
úpravou tzv. „hnedého variantu“ obchvatu sa síce vychádza v ústrety požiadavke mesta Sliač
(minimalizovanie obmedzenia rozvoja južnej časti jeho katastra), ale zároveň sa problém presúva do
bezprostrednej blízkosti našej obce, s ktorou takáto alternatíva nebola ani prerokovaná. Uvedeným
riešením vzniká nové mimoúrovňové križovanie cesty I/66, ktoré spolu s existujúcou križovatkou R1 a I/69
vytvára dopravný uzol v plošnom rozsahu približne 1/3 zastavaného územia našej obce !
K prezentovanému návrhu uvádzame:
1. Obec Kováčová s navrhovaným riešením zásadne nesúhlasí. K problematike prijalo obecné
zastupiteľstvo obce Kováčová na svojom zasadnutí dňa 23. apríla 2019 uznesenie č. 31/2019 B 1,
ktorým nesúhlasí s pripravovanou alternatívou riešenia severného obchvatu mesta Zvolen a to
vybudovaním križovatky Kováčová, podľa informácií zverejnených v týždenníku MY 16.4.2019
a 23.4.2019. Obec o takomto riešení nebola informovaná ani požiadaná o vyjadrenie.
2. Návrh upraveného „hnedého variantu“ obchvatu bol spracovaný bez účasti Obce Kováčová.
Žiadame preto, aby akékoľvek zmeny oproti dokumentácii štúdie realizovateľnosti z 03/2017, boli
prejednávané aj za našej účasti.
3. Prezentovaný návrh nie je podľa nášho názoru v súlade s platnou územno-plánovacou
dokumentáciou obce a môže mať dopad na lokality s možnosťou výstavby na jej území
v juhozápadnej časti.
4. Navrhovaná trasa R2 je v kolízii s koridorom cyklistickej cestičky Kováčová – Zvolen v znení ZaD
č. 5 ÚPN obce Kováčová.
Týmto Vás zároveň žiadame, aby ste nás informovali o aktuálnom stave rozpracovanosti alternatív obchvatu
mesta Zvolen a ďalšom plánovanom postupe.
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