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MVDr. Hrdlík: 

Chcel by som nadviazať na Fera, na tú Ulicu 29. augusta, je tam dosť nešťastne ten lievik, 

ktorý sa odbočuje zo Švermovej, doprava na bitúnok, na STK, tam sa vytvára lievik a tam 

parkujú tí občania pred svojimi domami a nie je to dobre, lebo ide autobus, medzitým ide 

z druhej strany nejaké nákladné auto, už tam je zápcha, jedni cúvajú, druhí dopredu, neviem, 

či  tam nebolo by dobre, a to už niekoľko krát sme riešili pán primátor, nejaký zákaz 

zastavenia alebo zákaz státia, nedobre to je. Tí, čo tam chodia častejšie, ja tam chodím dosť 

často, je tam problém. Autobus ide, z druhej strany ide auto na STK nákladné a už to problém 

veľký. 

 

PhDr. Čižmár: 

V jednom smere jazdy je to riešené, takto úplne obmedziť ulicu bez možnosti zastavenia sme 

nechceli aj vzhľadom na to, že tam žijú obyvatelia. 

 

MVDr. Hrdlík: 

Tam parkujú, dve, tri autá sú tam stále.  

 

PhDr. Čižmár: 

Mestská polícia vykonáva sústavné preventívne akcie, tzn. slovné upozornenia, robili sme aj 

písomné upozornenia na okolitých uliciach. Budeme musieť pravidelne a v početnejšom 

režime tieto akcie opakovať. Je pravdou to, že sa stretávame častokrát s argumentáciou, že 

ľudia majú odstavené auto len kvôli nejakému krátkodobému pobytu doma, alebo len kvôli 

nejakému vybavovaniu, nákupu. Bohužiaľ, realita je častokrát taká, že tie ulice sú zaplnené, 

priechodnosť je obmedzujúca a zvlášť pre vozidlá záchrannej techniky to, čo častokrát 

opakujeme. Pristúpiť ku plnej reštrikcie zákazu parkovania nikto nechce, ani samospráva 

a predpokladám, že by to nebolo dobre ani tam pre žijúcich obyvateľov. Je to bohužiaľ stále 

len na upozorňovaní a preventíve, takže požiadam mestskú políciu, aby sa v týchto častiach 

mesta, ale nielen v tých ale tam, kde tento takýto prejav nedisciplinovanosti sa objavuje 

častejšie, aby sa realizovali takéto akcie a tak, ako sme aj vám avizovali a bolo to prednesené 

pri výročnej správe. Snažíme sa riešiť tieto problémy hlavne preventívou, upozornením.  
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