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konané dňa 09.12.2019  

 

 

Bc. Gedeon: 

V minulosti bol na Ulici M. R. Štefánika, po celej hlavnej ulici vyznačený, neviem, ako by 

som to mal nazvať chodník pre cyklistov, cestička pre cyklistov. Bolo to označené bielou 

čiarou, tam boli nejaké značky vymyslené  na asfalte, ktoré neviem v akej norme sú. No, táto 

biela čiara nám zmizla, no neviem, je to chodník, nie je to chodník pre cyklistov. Cyklisti, 

ktorí chodia, naďalej si tam vynucujú právo tým, že idú na tých bicykloch rýchlo, dochádza 

tam k častým kolíznym situáciám, najmä pred obchodným domom Berehovo a pred Tescom 

a dosť veľké kolízie sú aj pri vychádzaní áut na hlavnú cestu, keď tam cyklisti prechádzajú, 

ani nespomalia, preletia cez ten priechod, chvalabohu, zatiaľ sa tam nestala žiadna nehoda, 

nedajbože nejaká ujma na zdraví.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka cyklochodníka na M. R. Štefánika, či je alebo nie je, prekvapuje ma táto otázka, 

lebo pôsobíš na polícii, vedľa teba sedí pán Ing. Telepovský. Vy, ako policajti, riešite túto 

situáciu a dobre vieš, že tento cyklochodník dlhodobo nespĺňa parametre cyklochodníka,  bolo 

to len vyznačenie. A zrejme pán Telepovský, ktorý bude mať o chvíľu interpeláciu, ti aj na ňu 

zodpovie, že v tomto prípade nemôžeme brať vyznačenie tejto časti, tohto úseku ako klasický 

cyklochodník, čiže sa ani nedá takto chápať. Mesto, ako inštitúcia, bude riešiť tzv. vnútorný 

okruh, ktorý bude presne parametrami spĺňať podmienky využívania spevnených plôch ako 

cyklochodníka. Takže, to označenie, alebo resp. to obnovenie značenia neprebehlo aj z toho 

dôvodu, lebo sa pripravuje tento variant a neboli by sme radi, ak by sme miatli občanov, 

pretože vyznačiť je jedna vec a že či spĺňa daný úsek parametre cyklochodníka je druhá vec 

a potom sa sťažuje situácia aj pre vás, pre  policajné zložky hodnotiť situáciu, vyhodnocovať 

nejaké kolízne situácie.  

 

 

 

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ 


