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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 

 
V centrálnej evidencii petícii bolo dňa  09.05.2018 pod číslom 8/2018-pet. 

zaevidované doručené podanie pod názvom „petícia za účelom odstránenia parkovacej 

zábrany na Murániho ulici v Nitre“. Celkový počet podpisov na petičných hárkoch spolu je 
237. Občania petíciou žiadajú odstrániť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik, ktorý je t.č. 
osadený  a tiež žiadajú o vyznačenie obytnej zóny a osadenie spomaľovacích prahov. 
 
Po vyžiadaní si stanoviska odborného útvaru Mestského úradu v Nitre  a prešetrení petície 
Vám oznamujem nasledovné: 
Mesto Nitra, ako príslušný cestný orgán, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe 
návrhu opatrení Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre (ďalej KR PZ NR) na 
zlepšenie dopravno–bezpečnostnej situácie za účelom eliminovania dopravných nehôd 
v úseku na chodníku ku predajni potravín a k obytným domom, navrhol ako najvhodnejšie 
a  najúčinnejšie riešenie trvalo zabrániť vjazdu vozidiel na chodník a to použitím 
a umiestnením regulačných stĺpikov hneď na začiatku tohto chodníka, pričom predajňa 
potravín má vytvorené plnohodnotné možnosti na zásobovanie z miestnej komunikácie.  
Mesto Nitra pred samotným osadením dopravného zariadenia (sklápacieho regulačného 
stĺpika) KR PZ NR informovalo o stanoviskách z Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Nitre (OR HaZZ NR) a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava (ZZS 
Bratislava).  KR PZ NR urgoval zamedziť trvalý vstup vozidiel na chodník, ktorý má byť 
využívaný len v súlade so zákonom, nakoľko predmetný chodník bol vo veľkej miere 
využívaný nad rámec svojho účelu a tiež slúžil ako prístup k nelegálne vytvorenému 
parkovisku. Priestor pred vchodmi č. 22-24-26 bytového domu na Murániho ul. nie je 
parkovisko a osadením dopravného zariadenia (sklápacieho regulačného stĺpika), preto nie je 
obmedzený prístup  k žiadnym parkovacím miestam a tiež  vyhradené parkovacie miesta pre 
zdravotne ťažko postihnutých nie sú za touto umiestnenou zábranou. Všetkým záchranným 
zložkám bol poskytnutý kľúč za účelom sklopenia zábrany a bezproblémového vjazdu.           
A v prípade potreby sklopenia zábrany pre občanov je toto možné vykonať po nahlásení  
vopred na MsÚ.  
 

Komunikácie určené pre chodcov majú pre tieto osoby zabezpečiť predovšetkým 
podmienky ako napr.: bezpečnosť, minimalizáciu subjektívneho pocitu ohrozenia, spojenie 
cieľov bez zbytočných  okľúk, dostatočnú slobodu pohybu, čo najmenšie rušenie inými 
účastníkmi cestnej premávky; preto vzhľadom  aj na vyššie uvedené Mesto Nitra neuvažuje 
o odstránením tohto dopravného zariadenia a v prípade označenia obytnej zóny s použitím 
spomaľovacích prahov, tak ako požadujete v podanej petícii, by sa fyzicky nezabránilo 
vozidlám v jazde po tomto chodníku. 
 



 

      S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť 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)  

na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  

  

 

      S pozdravom 

 

 

 

Ing. Darina Keselyová, v.r. 

hlavná kontrolórka mesta Nitra 

 

 



 

 


