
Mat.č. 666/2016

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 172/2016-MZ zo dňa 23.6.2016

K bodu: Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch 
Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 13.10.2016

I.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre
u k l a d á

prednostovi MsÚ a príslušným odborným útvarom MsÚ

- vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu dopravného 
režimu, t. j. projektov trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia a následne na 
realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa schválených projektov

- spracovať podmienky organizačného a prevádzkového zavedenia systému rezidentského 
parkovacieho systému vrátane jeho následnej správy a údržby

                                                                                                      T:  10/2016
                  K: MZ

- za využitia pracovnej skupiny zriadenej na prípravu koncepcie regulácie parkovania v obytných 
súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová /list ÚHA-DUaI-7397/2016 zo 06.06.2016/ 
rozpracovať opatrenia č. 1 – 6 pre jednotlivé obytné súbory a materiál predložiť na mestské 
zastupiteľstvo

II.
Plnenie:
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 23.6.2016 prerokovalo návrh systémových 
opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, 
Chrenová a uznesením č. 172/2016-MZ opatrenia pre zavedenie regulácie parkovania v obytných 
súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová.

Odborným útvarom MsÚ boli vyčíslené predpokladané náklady na obnovu a úpravu trvalého zvislého 
a vodorovného dopravného značenia vo výške cca 90.000 EUR. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 
svojom zasadnutí dňa 8.9.2016 uznesením č. 246/2016-MZ schválilo rozpočtové opatrenia v rozpočte 
na r. 2016, v rámci ktorých boli schválené finančné prostriedky vo výške 35.000 EUR na I. etapu 
realizácie obnovy a úpravy dopravného značenia, konkrétne na vylúčenie parkovania nákladných 
vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch Klokočina a Diely a ďalej na obnovu 
vodorovného dopravného značenia na parkoviskách Klokočina 3 a Chrenová 3.

Súčasne sa konštituovala pracovná skupina pre účely riešenia koncepcie regulácie parkovania 
v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová, ktorá do tohto času mala 4 pracovné 
stretnutia, konkrétne dňa 30.6.2016, 20.7.2016, 24.8.2016 a 14.9.2016. Zo záverov pracovnej skupiny 
bude spracovaný výstup v podobe návrhu koncepcie regulácie parkovania v obytných súboroch 
Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová a organizačného a prevádzkového zavedenia systému 
rezidentského parkovacieho systému v týchto obytných súboroch.
Súčasne bola dňom 20.9.2016 spustená na webovom sídle mesta anketa regulácie parkovania 
v obytných súboroch, ktorými sa MsÚ snaží získať názor obyvateľov dotknutých obytných súborov na 
riešenie parkovania a jeho prípadnú reguláciu.

Uvedeným sa plní súčasne uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 358/2016-MR zo dňa 14.6.2016.
Uznesenia sa plnia, navrhuje sa nový termín kontroly 31.3.2017.

V Nitre dňa 27.9.2016

    Igor Kršiak
       prednosta MsÚ v Nitre




