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DĖL PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ PROJEKTUI „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS
ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV.
REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE
GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“
2019 m. spalio 30 d. Alytaus m. Rotušės a. 4 vykusio viešo susirinkimo metu Topolių g. 7
daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas Robertas Petkevičius pateikė užklausas ir
pastabas rengiamam projektui „Alytaus miesto Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki
Statybininkų g., Alytaus m. sav. rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje
gatvės pusėje, techninis projektas“. Viešo susirinkimo metu pirmininkas pateikė pasiūlymą
numatytą statmeną automobilių stovėjimo būdą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu. Be to
pateikė užklausas dėl numatomų darbų apimties daugiabučių namų kiemuose bei ties
demontuojama komunalinių atliekų konteinerių aikštele.
Norime informuoti, kad Topolių gatvės rekonstravimo projektas rengiamas remiantis
Užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, detaliuoju „Teritorijos, esančios tarp Naujosios,
Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu bei Lietuvoje galiojančiais
normatyvais. Projektavimo užduotyje nurodyta numatyti maksimaliai galimą automobilių stovėjimo
vietų skaičių. Statmenas stovėjimo būdas leidžia pasiekti didžiausią vietų skaičių mažiausiame
plote. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, Topolių gatvėje numatytas statmenas (90 laipsnių
kampu) automobilių stovėjimo būdas. Taip pat verta paminėti, kad automobilių stovėjimo vietos,
įrengiamos 60 laipsnių kampu, sukeltų nepatogumus transporto priemonių vairuotojams
atvykstantiems nuo Statybininkų gatvės. Įvertinus sudėtingą manevravimą iš dešinės eismo juostos,
atvažiuojančioms transporto priemonėms atsirastų poreikis apsisukti sankryžoje su Kaštonų gatve ar
įvažiavimuose į kiemus. Papildomas manevravimas apsunkintų eismą Topolių gatvėje.
Taip pat pranešame, kad Topolių gatvės rekonstravimo darbai neturės neigiamos įtakos
daugiabučių namų gyventojų teritorijoms. Visi siūlomi projektiniai sprendiniai bus vykdomi
patikslintose Topolių g. žemės sklypo ribose. Be to patiksliname, kad ties demontuojama
komunalinių atliekų aikštele stovėjimo vietos nėra naikinamos.
Projekto vadovas
Projekto vadovas V. Zorūba, tel. +370 699 07975, el. p. vytautas.zoruba@kelprojektas.lt
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DĖL PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ PROJEKTUI „ALYTAUS MIESTO TOPOLIŲ GATVĖS
ATKARPOS NUO KAŠTONŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ALYTAUS M. SAV.
REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS DEŠINĖJE
GATVĖS PUSĖJE, TECHNINIS PROJEKTAS“
2019 m. spalio 30 d. Alytaus m. Rotušės a. 4 vykusio viešo susirinkimo metu Alytaus miesto
gyventojas Donatas Zmuidinavičius pateikė pasiūlymus rengiamam projektui „Alytaus miesto
Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g., Alytaus m. sav. rekonstravimo,
įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje gatvės pusėje, techninis projektas“:
• numatytą statmeną automobilių stovėjimo būdą pakeisti 60 laipsnių kampu arba lygiagrečiu iš abejų
Topolių gatvės pusių;
• atsisakyti eismo organizavimo kelio ženklais, kadangi tai blogina vizualinį gatvės vaizdą ir kaip
alternatyvą kelio ženklams numatyti želdinių sodinimą;
• numatyti dažytas (mėlynos spalvos) asfalto dangos automobilių stovėjimo vietas žmonėms su negalia,
kurios turėtų būti įgilintos, prailgintos.
Taip pat prašoma nurodyti betoninių plytelių, įrengiamų šaligatvyje, išmatavimus.

Pateikiame atsakymus į pasiūlymus ir informuojame, kad Topolių gatvės rekonstravimo
projektas rengiamas remiantis Užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, detaliuoju „Teritorijos,
esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje“ planu bei Lietuvoje
galiojančiais normatyvais. Projektavimo užduotyje nurodyta numatyti maksimaliai galimą
automobilių stovėjimo vietų skaičių. Statmenas stovėjimo būdas leidžia pasiekti didžiausią vietų
skaičių mažiausiame plote. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, Topolių gatvėje numatytas
statmenas (90 laipsnių kampu) automobilių stovėjimo būdas. Taip pat verta paminėti, kad
automobilių stovėjimo vietos, įrengiamos 60 laipsnių kampu, sukeltų nepatogumus transporto
priemonių vairuotojams atvykstantiems nuo Statybininkų gatvės. Įvertinus sudėtingą manevravimą
iš dešinės eismo juostos, atvažiuojančioms transporto priemonėms atsirastų poreikis apsisukti
sankryžoje su Kaštonų gatve ar įvažiavimuose į kiemus. Papildomas manevravimas apsunkintų
eismą Topolių gatvėje.
Remiantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis
automobilių stovėjimo vietos turi būti ženklinamos kelio ženklais ir išskirtos horizontaliuoju ženklinimu.
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Siekiant sumažinti gatvės apkrovimą ir informacijos perteklių kelio ženklais, ženklų dydis numatomas 0
dydžio grupės. Atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje gausu inžinerinių tinklų, želdinių sodinimas projektu
nenumatomas.
Projektu numatomos automobilių stovėjimo vietos skirtos žmonėms su negalia projektuojamos
remiantis STR 2.06.04:2014 XIII skyriaus 120-121 p. bei STR 2.03.01:2001 VI skyriaus reikalavimais,
kuriuose nurodomi pagrindiniai reikalavimai stovėjimo vietoms ir išlipimo aikštelėms. Minėtuose STR nėra
nurodomas automobilių stovėjimo vietų įgilinimas ar specialus dangos dažymas, išskyrus stovėjimo vietų
horizontalųjį ženklinimą ar ženklinimą kelio ženklais, todėl siekiant vizualinio vientisumo ir paprastos
stovėjimų vietų eksploatacijos numatomas standartinis sprendinys (2 automobilių stovėjimo vietos su bendra
1,5 m pločio išlipimo aikštele pažymėtos horizontaliuoju ženklinimu ir kelio ženklais).
Taip pat patiksliname, kad projekte numatoma įrengti betonines 7 cm storio plyteles, kurių matmenys
yra 37,5x37,5 cm.
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