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NÁVRH NA UZNESENIE  
Uznesenie č._   /2021 
 
Komisia  
 
odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zastupiteľstve prerokovať 
a schváliť uznesenie, ktorým žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby: 
 

1. v mene Mesta Žilina, ktoré je správcom cestnej komunikácie Poľná v mestskej 
časti Bôrik a Hliny, požiadal odbor dopravy MsÚ ako príslušný orgán miestnej 
štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov o zrušenie rozhodnutia, ktorým dňa 28.9.2011 zmenil trvalé dopravné 
značenie na križovatkách ul. Poľná – A. Rudnaya, Poľná – G. Povalu a Poľná – 
Tajovského a určil opätovné zjednosmernenie časti úseku Poľnej ulice, a to v čo 
najkratšom možnom termíne 
 

2. na najbližšom zasadnutí MZ v Žiline predložil informatívnu správu 
o pripravovanej celkovej koncepcii upokojovania dopravy a parkovacej politiky 
v mestskej časti Bôrik a Hliny 

 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA: 
 
Poľná ulica je v zmysle platného dopravného generelu obslužnou komunikáciou v mestských 
častiach Hliny a Bôrik v zóne, ktorá je z väčšej časti obytná (IBV a bytové domy). Tomu 
zodpovedajú aj jej parametre (šírka < 6m).  
Zároveň je aj plánovanou vedľajšou cyklistickou trasou. Tvorí križovatku s 2 zbernými 
komunikáciami (Hlinská a Tajovského) a 6 obslužnými komunikáciami. Križuje tiež 2 plánované 
hlavné cyklotrasy (A.Rudnaya a Hečkova) a jednu hlavnú pešiu trasu (Hečkova). 
Rozsiahla okolitá výstavba a rozhodnutie mesta o jej zdvojsmernení v r. 2012 spôsobili, že sa 
Poľná stala rušnou zbernou a tranzitnou komunikáciou. Súčasná a prognózovaná intenzita 
dopravy na Poľnej ulici má tak veľmi negatívny vplyv jednak na obyvateľov, ale tiež aj na 
bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky (najmä chodcov a cyklistov). Križovatka 
Poľná – A. Rudnaya  sa stala miestom častých dopravných nehôd a dopravnú značku zákaz 
vjazdu nákladných vozidiel rešpektuje len málokto. Poľná ulica prestala plniť svoju pôvodnú 
funkciu a jej obyvatelia dlhodobo neúspešne žiadajú jej humanizáciu. Domnievame sa, že ich 
podnety, sťažnosti a petície sú opodstatnené a mali by byť nielen vypočuté, ale aj riešené. 
 
Cieľom navrhovaného opatrenia je najmä presmerovanie časti tranzitujúcich vozidiel na 
zberné komunikácie – Tajovského a Centrálnu. Tým dosiahneme upokojenie dopravy 
v obytnej zóne, odľahčenie križovatky Poľná – A. Rudnaya, zvýšenie bezpečnosti, zníženie 
exhalátov a hluku v bezprostrednej blízkosti rodinných domov. Vzhľadom k aktuálnej 
dopravnej situácii požadujeme vykonať toto opatrenie čo najskôr, ale zároveň v súlade 
s pripravovaným projektom na Bajzovej ulici a celkovou koncepciou upokojovania dopravy, 
parkovacej politiky a zelene na Bôriku. Toto opatrenie nebude mať vplyv na dostupnosť 



vozidiel cestnej premávky k existujúcim objektom, nakoľko Poľná ulica bola aj v minulosti 
jednosmerná (ca 30 rokov). 
Opatrenie je v súlade s platným územným plánom, územným generelom dopravy ako aj 
s plánom udržateľnej mobility Mesta Žilina.  
Dopad na rozpočet mesta bude minimálny, keďže sa jedná o výmenu ca 3 ks dopravných 
značiek. 
 
 
Prílohy:  č.1 Situačná mapka 
  č.2 Kópia sťažnosti obyvateľov zo 7.1.2021 
  č.3 Foto dopravných nehôd 



 

 
Mapa 

 
 

Zdroj: Dopravný generel Mesta Žilina 2017 
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Soňa Turčányiová
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Soňa Turčányiová
Príloha č. 3
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