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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Dotazy poslancov na MZ 26. 06. 2015.  

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

- Smerom ku škole, pri p. Benkovej + na Gojdičovej ulici osadiť značku zákaz vjazdu 

nákladných aut 

V 10/2013 bola vykonaná obhliadka dopravného značenia, dopravných zrkadiel a dopravných 

zariadení. V súvislosti s vyhodnotením ich stavu, bol na stavebnej komisii a následne i na zasadnutí 

MZ prerokovaný problém s dopravnými značkami „zákaz vjazdu nákladných aut“, ktoré sme mali 

v tom čase osadené v každej ulici v oboch smeroch. Problémy s tým spojené: 

- Polícia keď pristihla nákladné auto v niektorej ulici, hneď dala pokutu, aj keď šofér do ulice 

niekomu účelovo niečo viezol, vozidlám stavby vezúcim stavebný materiál, p. Ďuračkovi 

s kontajnerovým autom, .... , tvrdenie, že tam museli ísť neobstálo.   

a opačne 

 - Keď občania avizovali, že niektoré nákladné autá a autobusy permanentne jazdia ich ulicou, 

zapísali aj značku vozidla aj časy, kedy prechádzajú ulicou, bolo to bez možnosti postihnutia, lebo 

to polícii nestačí. Oni musia vodiča pristihnúť osobne aby ho mohli sankciovať za porušenie. 

Riešením bolo 

a) doplniť ku každej dopravnej značke „Zákaz vjazdu nákladných aut“ dodatkovú tabuľu 

„Okrem vozidiel obsluhy“. (podľa odborníka – ak sa pozrieme do zákona o cestnej 

premávke, tak tam vlastne môže ísť takmer každý).  

alebo 

b) Zrušiť v meste všetky značky „Zákaz vjazdu nákladných aut“, keďže napriek vynaloženým 

finančným nákladom na dodatkové tabule sa požadovaný efekt aj tak nedosiahne. 



Mestské zastupiteľstvo napokon odsúhlasilo znenie podľa bodu b), čo je vlastne aj dodržanie súladu 

s pasportom dopravného značenia ktorý máme dlhodobo spracovaný a odsúhlasený na ODI PZ 

v Trnave.  

 

- Reklamovať obrubníky na chodníku na Murgašovej ulici 

Stavba bola prevzatá preberacím protokolom a skolaudovaná stavebným úradom. Obrubníky boli 

v poriadku, bez závad. Obhliadkou v teréne sme usúdili, že ich poškodenie je spôsobené autami, 

čomu nasvedčujú i čierne smuhy po pneumatikách, ktoré na obrubníkoch zostali.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


