
Požiadavky obyvateľov mestských častí Výbor 1
Pani Janteková ďakuje za lavičku a rada by vedela, kedy približne príde do poradia oprava 

Tichej ulice. 1 19.9.2019 Rok 2020

P. Janteková informovala, že pri zastávke na ul. Bratislavská pri poliklinike nesvieti svetlo. 1 19.9.2019 Ďakujeme budeme informovať správcu verejného osvetlenia.

Podnet mailom: križovatka J. Fándlyho a A. Bernoláka pri Tescu a Herni Mystique parkujú 

autá takmer v križovatke, tesne za prechodom pre chodcov. Porušujú dopravné predpisy. 

Dalo by sa namaľovať vodorovné značenie, ktoré by zakazovalo parkovať v križovatke? 

Okrem toho tam veľmi často parkujú autá na chodníku pri spomínanej herni. 1 19.9.2019

Išlo by o dupľovanie zákona. VDZ nebudeme realizovať. Kontrolu 

dodoržiavania dopravných predpisov má v kompetencie polícia. Státie a 

parkovanie vozidiel v križovatke je zakázané. 

Podnet mailom: Pani Pavlíčková sa chce spýtať na opravu  asfaltu za panelákom 

Bernolákova 39. SSE namontovali  ku zadnému vchodu elektroskriňu.  Z tohto 

dôvodu vtedy rozkopali časť chodníka, ktorý ale nedali do pôvodného stavu a 

odvtedy po daždi je  pri parkovacích plochách veľká kaluž, ktorá  zabraňuje 

využívať  rezidentské parkovacie miesta. Táto situácia sa stala v roku 2017/18  

Zatiaľ dostala  z mesta vždy len odpovede, že je to v riešení. Rada by vedela, kedy 

sa situácia vyrieši. 1 19.9.2019

P. Janteková  by rada informatívne vedela, prečo sa ich lokalita kosila len 1x? 1 19.9.2019 Prosíme o spresnenie lokality. 

Podnet mailom: križovatka J. Fándlyho a A. Bernoláka pri Tescu a Herni Mystique parkujú 

autá takmer v križovatke, tesne za prechodom pre chodcov. Porušujú dopravné predpisy. 

Dalo by sa namaľovať vodorovné značenie, ktoré by zakazovalo parkovať v križovatke? 

Okrem toho tam veľmi často parkujú autá na chodníku pri spomínanej herni. 1 19.9.2019

Podľa §-u 25, ods. 1, písm. c, Zák. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vodič 

nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti 

kratšej ako 5 m pred ním. Pri státi, ktoré popisujú občania, však vozidlá 

stoja za prechodom pre chodcov, čiže na mieste, kde je to navyše 

dovolené dopravnou značkou. Takéto státie je v súlade s platným dopr. 

značením a taktiež so všeobecnou úpravou cestnej premávky. Možným 

riešením by bolo napr. posunutie danej dopr. značky ďalej od 

priechodu. Popisované státie vozidiel na chodníku je dopravným 

priestupkom, na ktorý sa hliadky MP pravidelne zameriavajú v rámci 

riešenia statickej dopravy v meste Žilina.


