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Vec
Oznámenie o výsledku prešetrení petície

       V centrálnej evidencii petícií bola pod č. 7/2016-pet. zaevidovaná petícia obyvateľov 
Nitry a ďalších miest a obcí, ktorí petíciou žiadajú realizáciu podjazdu pod mostom na ceste 
1/64 č. 06419 – Univerzitný most v Nitre. Občania svoju požiadavku podloženú petíciou 
zdôvodňujú tým, že podjazd umožní bezkolízne prekonanie cesty 1/64 a tým zvýši 
bezpečnosť chodcov a cyklistov, zvýšenie priepustnosti cestnej svetelnej signalizácie na 
križovatke cesty I/64 a MK Československej armády a Wilsonovho nábr., vytvorenie 
bezpečnejšej alternatívy k priechodom pre chodcov na ceste I/64 medzi univerzitami 
a plynulé a bezpečné spojenie cyklotrás spájajúcich mestské časti Chrenová, Staré mesto 
a Krškany. 
     Po prešetrení petície a vyžiadaní si stanovísk odborných útvarov Mestského úradu v Nitre 
Vám oznamujem nasledovné:
     Na uskutočnenie zámeru realizovať cyklistickú dopravu v meste Nitra ako ucelenú sieť 
cyklochodníkov sa Mesto Nitra bude uchádzať o finančné prostriedky z Integrovaného 
regionálneho operačného programu, prioritná os č. 1, špecifický cieľ 1.2.2 Podpora 
nemotorovej dopravy. Odbory mestského úradu v Nitre intenzívne pracujú na splnení termínu 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre desať pripravovaných 
cyklotrás.
     Predmetný priechod pre chodcov na ceste I/64, ktorým prechádzajú aj cyklisti je súčasťou 
už jestvujúcej cyklotrasy. K nej relevantná je pripravovaná etapa v dotyku so Štúrovou ulicou 
pod názvom „Cyklotrasa Autobusová stanica – Štúrova ulica“. Touto etapou v sieti cyklotrás 
sa prepojí cyklotrasa „ Klokočina – Dolnočermánska – Borina – Autobusová stanica“ 
s jestvujúcou cyklotrasou „Štúrova ul. – nábrežná cyklostrasa“. Napojenie na túto trasu bude 
vykonané pri vjazde na parkovisko SPU na ulici Čsl. armády.
    Z dôvodu ukončenej projektovej prípravy a prebiehajúceho procesu stavebného konania sa 
s úpravami,  alebo zmenami na už existujúcich cyklotrasách neuvažuje. 
   Zásady realizovateľnosti  jednotlivých investičných zámerov sú definované v platnej 
územno- plánovacej dokumentácii. 
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      Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra neuvažuje s vybudovaním podjazdu pod 
Univerzitným mostom. Koncepcia cyklistickej dopravy vychádza zo schváleného Územného 
plánu mesta Nitry – centrálnej mestskej zóny, ktorý výhľadovo rieši ukľudnenie dopravy 
v centre mesta. Nakoľko most na ceste I/64 č. 06419 nie je vo vlastníctve a správe mesta, bol 
oslovený správca mostného objektu t.j. Slovenská správa ciest Bratislava a správca toku t.j. 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. o vyjadrenie, či výstavba podjazdu je technicky 
možná.  O stanovisku týchto inštitúcii Vás budeme informovať. 
   
       Realizácia akejkoľvek investičnej akcie je podmienená schválením finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta Nitry a o schválení finančných prostriedkov rozhodujú 
poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

      Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú. 

      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície bude 
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5, ods. (7) 
aj na webovom sídle  www.nitra.sk. 

      S pozdravom

Ing. Darina Keselyová, v.r.



                                                             

Ing. Darina KESELYOVÁ
         
        HLAVNÝ KONTROLÓR

      MESTA NITRY

Adresa: Mestský úrad tel: (037) 6526 431, 6502 4115       fax: (037) 6517 329
Štefánikova tr. 60   
950 06 Nitra   






















