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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 
        

V centrálnej evidencií petícii bolo dňa 05.11.2018 pod číslom 24/2018-pet. 
zaevidované doručené podanie pod názvom „Petícia proti hluku z rýchlostnej cesty R1 a proti 

vybudovaniu mestskej cesty pod R1 (tzv. malého južného obchvatu).“ Občania podanou 
petíciou vyjadrili opakovanú požiadavku na dobudovanie protihlukových stien v časti 
rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, v rámci mestských častí: Staré mesto (Wilsonovo 
nábrežie a Stračia ulica), Krškany a Čermáň, ktorú svojim podpisom podporilo na 22 
petičných hárkoch spolu  352 občanov. 
Tiež občania mestských častí mesta Nitry: Čermáň, Krškany, Staré mesto, na 16 petičných 
hárkoch spolu 285 podpisov, vyjadrili svoje stanovisko proti vybudovaniu predĺženia a 
rozšírenia Priemyselnej ulice s premostením cez rieku Nitra, súbežne s rýchlostnou 
komunikáciou R1 ako súčasť tzv.: „malého južného obchvatu“. 
Dôvodom podanej petície je hluk a znečistenie ovzdušia, ktoré pochádzajú z rýchlostnej cesty 
R1 v danej lokalite a vybudovaním mestskej komunikácie tzv.: „malý južný obchvat“, by sa 
situácia ešte viac zhoršila. 
 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov prešetrením petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor 
s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Po vyžiadaní si 
stanoviska príslušného odborného útvaru MsÚ v Nitre a  prešetrení predmetu petície Vám 
oznamujem nasledovné: 
 Časť podanej petície týkajúcej sa riešenia hlukovej situácie na rýchlostnej ceste R1 
v mestskej časti Staré mesto (Kalvária), Krškany a Čermáň bola v zmysle § 5 ods. 3 zákona  
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, dňa 6.11.2018 postúpená na 
priame vybavenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. 

Útvar hlavného architekta – referát dopravného urbanizmu a inžinieringu sa k  
predmetu podanej petície vyjadril a vo svojom vyjadrení uviedol, že i v rámci spracovávania 
projektu - Plánu udržateľnej mobility (ďalej len „PUM“), bola Vaša požiadavka predložená na 
zaradenie do projektu PUM, t.j. dobudovanie protihlukových stien v časti rýchlostnej cesty 
R1 Nitra  - Selenec. Táto požiadavka bude súčasťou pripravovanej hlukovej mapy mesta Nitra 
a taktiež bude spracovaná i emisná mapa mesta  Nitry.  

Mesto Nitra má schválený Územný plán mesta Nitry /ÚPN/, ktorý bol schválený 
 Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003. Záväzná 
časť Územného plánu mesta Nitra bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením /VZN/ 
mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003 v znení neskorších dodatkov. 



Vaša požiadavka na nevybudovanie tzv. „malého južného obchvatu“ je v rozpore s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou, nakoľko v oblasti dopravy sú schválené nasledovné 
verejnoprospešné stavby: 
1.9 Prepojovacia komunikácia Novozámocká ul. - Hodžova ul.- rozšírenie jestvujúcej 
komunikácie Wilsonovho nábrežia. 
1.45 Navrhovaná miestna komunikácia v prepojení ulíc Priemyselná – Dlhá – Levická- 
Zlatomoravecká. Táto verejnoprospešná stavba  bola schválená uznesením číslo 214/2008-
MZ zo dňa 26.06.2008  zmenami a doplnkami ÚPN č. 2, taktiež aj dodatkom č. 2 k VZN č. 
3/2003. 
Tieto stavby sú záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia v oblasti 
cestnej dopravy a z toho dôvodu Vašej požiadavke nie je možné vyhovieť. Uvedené 
verejnoprospešné stavby sú súčasťou Územného plánu mesta Nitra a ako hlavný dôvod pre 
ich zachovanie je odbremenenie centra mesta od tranzitujúcej dopravy. 

 
      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámte aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície je 
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 
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