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DĖL ĮVAŽIAVIMO KELIO IŠ SAVANORIŲ GATVĖS SU AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
VIETOMIS ALYTAUS MIESTE SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
2019 m. spalio 31 d.
Alytus
UAB „Septusa“, vadovaudamasi 2019 m. liepos 26 d. sutarties Nr. SR.1373 su Alytaus miesto
savivaldybės administracija (toliau – Statytojas) sąlygomis, vykdo supaprastinto statybos projekto
„Įvažiavimo kelio iš Savanorių gatvės su automobilių stovėjimo vietomis Alytaus mieste
supaprastintas statybos projektas“ parengimo paslaugas.
2019 m. spalio 29 d. 17.00 val. įvyko supaprastinto statybos projekto parengtų projektinių
pasiūlymų viešasis pristatymas visuomenei.
Viešojo susirinkimo metu pateikėte pasiūlymą Nr. 2:
1. Apšvietimas nenumatytas;
2. Apželdinimas nenumatytas;
3. Skulptūra kas bus daroma;
4. Mažinti parkavimo vietų skaičių;
5. 90˚ kampu yra, pasukt 60˚;
6. Prieštarauja Darnaus judumo dokumentams;
7. Iškilios salelės, kad stabdytų greitį;
8. Neatitinka st neįgaliųjų standarto;
9. Plytelės geltonos.
Atsakydami į pateiktą pasiūlymą, informuojame, kad
1. Projektuojamo privažiavimo kelio ilgis - tik 51 metras. Privažiavimo kelio pradžioje –
sankryžoje su Savanorių gatve, yra esamas Savanorių gatvės apšvietimo tinklų šviestuvas, kelio gale,
iš karto už S.Dariaus ir S.Girėno g. 9 sklypo ribos, projektuojamas naujas apšvietimo tinklų
šviestuvas. Įvertinus, nedidelį atstumą tarp esamo apšvietimo tinklų šviestuvo ir naujai
projektuojamo, privažiavimo kelio apšvietimas bus pakankamas, papildomam apšvietimui poreikio
nėra.
2. Statomo privažiavimo kelio sklype yra daug inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonose
medžių ir krūmų sodinimas draudžiamas. Įvertinus, projektuojamo privažiavimo kelio su stovėjimo
vietomis užimamą plotą ir inžinerinių tinklų apsaugos zonas, apželdinti sklypą galimybių nėra.
3. Vadovaujantis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. SD.6522(6.1) Dėl
įvažiavimo kelio, monumentaliosios dailės kūrinys – skulptūra „Pavasaris“ turi būti perkelta į kitą
vietą, kurią nurodys Alytaus miesto savivaldybės administracija. Skulptūrą, Alytaus miesto
savivadybės administracjijos nurodymu, numatoma perkelti į šalia esantį Alytaus kraštotyros
muziejaus kiemelį, adresu Savanorių g. 6, LT-62142 Alytus.
4. Projektas „Įvažiavimo kelio iš Savanorių gatvės su automobilių stovėjimo vietomis
Alytaus mieste supaprastintas statybos projektas“ rengiamas, vadovaujantis 2019 m. liepos 26 d.
UAB „Septusa“ ir Statytojo pasirašyta Infrastruktūros objektų plėtojimo sutartimi (toliau – Sutartis)
Nr. SR.1373. Šioje Sutartyje nurodyta, kad statomas privažiavimo kelias su automobilių stovėjimo
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vietomis turi būti įrengtas pagal Sutarties priede Nr. 1, pateiktą privažiavimo kelio ir stovėjimo vietų
schemą, todėl stovėjimo vietų skaičius nebus mažinamas.
5. Projekte automobilių stovėjimo vietos projektuojamos statmenai pravažiavimo ašies,
kad eismo dalyviams būtų paprasčiau, išvažiuojant iš stovėjimo vietos atbuline eiga, apsisukti.
Įrengus stovėjimo vietas 60˚ kampu pravažiavimo ašiai, eismo dalyviams, išvažiuojant iš stovėjimo
vietos, apsisukti bus sudėtinga, bus labiau trikdomas eismas, padidės eismo įvykių tikimybė. Todėl
stovėjimo vietų sprendiniai keičiami nebus.
6. Privažiavimo kelio su stovėjimo vietomis statybos sprendiniai neprieštarauja Alytaus
miesto Darnaus judumo planui.
7. Kadangi, projekte transporto priemonių leistinas važiavimo greitis ribojamas iki 30
km/h, taip pat privažiavimo kelio ilgis tik 51 m, eismo dalyviai neturės galimybių išvystyti didesnį ir
viršyti leistiną važiavimo greitį, todėl greičio mažinimo priemonės projekte nenumatomos.
8. Automobilių stovėjimo vieta, pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, suprojektuota,
vadovaujantis STR 2.03.01:2001 reikalavimais. ŽN automobilių stovėjimo vietos ženklinimas
suprojektuotas, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimais.
9. Vadovaujantis, Sutarties priede Nr. 1 pateikta privažiavimo kelio ir stovėjimo vietų
schema, šaligatvis turi būti įrengtas su betoninių trinkelių schema, todėl šaligatvio dangos sprendiniai
keičiami nebus.
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