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Mgr. Sosna: 

Chcem nadviazať na predchádzajúce témy, t.j. statická doprava, pretože sa v blízkej dobe 

chystá zmena dopravného, alebo úprava dopravného značenia zvislého na sídliskách a to bude 

vlastne znamenať, že sa obmedzí parkovanie dodávkových vozidiel dlhších ako 4 m na týchto 

sídliskách, tak aby neblokovali parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá tam 

bývajúcich občanov. Mám interpeláciu od občanov, či je to sídlisko Juh alebo Sever, či by 

bolo možné vyznačiť aj vodorovným dopravným značením žltou kľukatou čiarou pred 

vchody, nakoľko tam parkujú vozidlá a snaha mestskej polície, tzn., že sa dávali výzvy a pod., 

aby sa ľudia nejakým spôsobom uvedomili, išla mimo, ľudia sa neuvedomili, parkujú tak 

naďalej a je veľký problém. Matka s kočíkom má problém prejsť do vchodu, nehovorím 

o záchranároch, keby náhodou tam prišli záchranári, tak do vchodu neviem, či niekoho takého 

masívnejšieho vyhodia cez balkón alebo zavolajú vrtuľník a so sieťou ho vynesú jak hrocha, 

alebo čo, lebo tam neprejdú do vchodu, lebo ľudia naparkujú, nacúvajú, keby mohli nacúvajú 

až ku výťahu. Takže, aby sa tam nestálo pred vchodmi, či je to možné. 

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade dopravného značenia na úrovni mesta, už v tomto roku prebehli rokovania spolu 

s dopravným inšpektorátom a s pani Ing. Dankaninovou. Táto otázka je riešená, samozrejme 

týka sa aj sídlisk. Našim záujmom je aj po dohode riešiť túto situáciu, čo najcitlivejšie, 

samozrejme berieme do úvahy aj to, že momentálne je potrebné istým spôsobom to dopravné 

značenie nastaviť tak, aby bola zachovaná dostupnosť pre všetkých, hlavne starších občanov, 

rodičov s deťmi a záchranné zložky priamo ku vchodom bytových domov, takže budeme sa 

snažiť túto situáciu vyriešiť k spokojnosti obidvoch strán. To znamená aj tí, ktorí túto tému 

interpelujú a oprávnene sa na ňu sťažujú a zároveň aj vo vzťahu k tým, ktorí potrebujú 

odparkovať svoje vozidlá na sídliskových priestoroch, kde aj v tomto roku samozrejme 

budeme rozširovať parkovacie plochy a riešiť parkovací priestor v možných, dostupných 

lokalitách. Takže, tento problém bude doriešený. 
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