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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 

 
V centrálnej evidencii petícii bola dňa 11.06.2019 pod číslom 13/2019-pet. zaevidovaná 

petícia pod názvom „Petícia za zjednosmernenie Malej kamennej ulice na Zobore.“ 

s celkovým počtom 145 podpisov na petičných hárkoch. Obyvatelia podanou petíciou žiadajú 
zjednosmernenie ulice Malá kamenná v smere Martinská dolina – Malá kamenná – Kamenná, 
z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 
    Mesto Nitra – Odbor komunálnych činností a životného prostredia ako príslušný cestný 
správny orgán pre miestne komunikácie k požiadavke na zjednosmernenie miestnej 
komunikácie Malá kamenná uviedol, že táto požiadavka bola dňa 17.12.2018 prerokovaná 
s Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Nitre (ďalej len „KDI 
KRPZ NR“). Na základe tvaromiestnej obhliadky s prihliadnutím na plynulosť a bezpečnosť 
cestnej premávky ako aj na parametre miestnej komunikácie a rozhľadové pomery 
v križovatke KDI KRPZ NR vydal záväzné súhlasné stanovisko k zjednosmerneniu 

Malej kamennej ulice. 
Vzhľadom na vyššie uvedené  sa cestný správny orgán pre miestne komunikácie 

s požiadavkou na zjednosmernenie predmetnej miestnej komunikácie – Malá kamenná 
a záväzným súhlasným stanoviskom KDI KRPZ NR stotožnil  a určil použitie a umiestnenie 
trvalého dopravného značenia, ktoré bude použité na miestnych komunikáciách Malá 
kamenná, Kamenná, Jahodová v súvislosti so zmenou organizácie dopravy – zjednosmernenie 
miestnej komunikácie Malá kamenná. 
  
      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 Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
  
 
S pozdravom 
 

       Ing. Darina Keselyová, v.r. 
       hlavný kontrolór mesta Nitra 
        
 
 
 



 

 


