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Tomko: 

Interpelácia, na tej Bitúnkovej už som niekoľkokrát hovoril, je tam autoservis, parkujú tam 

občania len v jednom smere, lebo druhý sme zakázali parkovať, ale je tam prepadnutá 

kanalizačná vpusť. Ľudia obchádzajú a tak obchádzajú, že už ani nemôžu obísť a je to tam 

dosť úzke, aj tá ulica je tam dosť úzka. Už je tam,  servis tam je, bitúnok tam je, občania sú 

tam a je to také zúžené tam nejaké, trebalo by sa na to zamerať a hovorím, ten servis a tí ľudia 

parkujú a keď ide autobus, katastrofa, ľudia musia naspäť cúvať do križovatky. Fero by mi dal 

za pravdu.  

 

PhDr. Čižmár: 

 Ulica pri bitúnku. Je to prioritná úloha, budeme kontaktovať Východoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť, podobne, ako sa to riešilo na ulici za niekdajším obchodným centrom Jednota, 

teraz Tempo, tiež došlo k vybetónovaniu a k spevneniu tých kanalizačných vpustí. Budeme 

apelovať, aby sa tak urobilo aj v ostatných častiach mesta čo najskôr a následne na to potom 

riešiť aj otázku výtlkov. V prípade parkovania na tejto ulici, pán poslanec, my sme už 

prebrali, dokonca tesne pred zastupiteľstvom túto problematiku aj s pánom poslancom 

Sosnom, pretože problém parkovania sa objavuje v tejto časti mesta, ten často opakovaný jav, 

že obyvatelia nechávajú svoje autá priamo na komunikácii a obmedzujú prejazd iným 

zložkám obojsmerne, tzn. z jednej aj z druhej časti. Preto by som rád bol, ak by aj za účasti 

poslancov, alebo s pomocou poslancov sa zorganizovali stretnutia s občanmi tých dotknutých 

oblastí, aspoň nejaké krátke pracovné, kde by sa vysvetlila tá situácia a kde by sa navrhli aj 

riešenia, ktoré sa môžu prijať. Môžu to byť riešenia, ktoré budú prijateľné  tými občanmi a 

nebudú postavené na reštrikcii, ale pokiaľ to nezaúčinkuje, tak bohužiaľ budeme musieť 

pristúpiť aj k reštrikcii. Sám dobre vieš, že máme skúsenosti aj z minulých rokov, že sme 

použili aj nástroj zjednosmernenia ulice. Spočiatku bola spokojnosť zo strany občanov, potom 

tí dotknutí občania boli a priori proti,  opätovne sa zdvojsmernila. Máme s tým vážny 

problém, ale na to, aby sme tak, ako pri odpadovej politike na to, aby sme dosiahli nejaký 

posun, budeme musieť zaangažovať aj obyvateľstvo príslušnej časti mesta. To znamená, budú 

musieť rešpektovať nejaké nepísané pravidlá, že pokiaľ len čo to je len trošku možné, tak 

parkovať svoje vozidlá vo svojich dvoroch, kde sú na to vyčlenené plochy a nebrániť prejazdu 

záchranných zložiek, hasičských jednotiek a hlavne predchádzať materiálnemu poškodeniu 

vozidiel, pretože to je najväčšou hrozbou a nevraviac o tom, čo chvalabohu nás ešte 

nepostihlo túto zimu, lebo to bol krátkodobý jav, že v prípade väčšej kalamity je vážny 

problém pri prejazde odhrňacích vozidiel na uliciach.  

 

 

 

 

 

 

 

Určené: - TS mesta Trebišov 

              - oddelenie výstavby a majetku 


