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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.  /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  Žiada 

 

1. hlavného architekta mesta Žilina, aby v spolupráci s odborom dopravy 

a mestskou políciou v termíne do 30. 6. 2022 zabezpečil vypracovanie štúdií         

na usmernenie dopravy počas rannej špičky, v ktorej rodičia vozia deti do školy, 

a to pred ZŠ Karpatská 8063/11, ZŠ Martinská 3130, ZŠ s MŠ Svätého Gorazda 

1 a Gymnázium, Varšavská cesta 1 na sídlisku Vlčince. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA A MATERIÁL 

V ranných hodinách je exponovaná doprava pred školskými zariadeniami, pri ktorých boli 

zaznamenané kolízne situácie ohrozujúce deti prichádzajúce do školy. V týchto časoch síce 

mestská polícia robí dozor na priechodoch pre chodcov, ale pri samotných školách takýto dozor 

chýba. Napríklad z uvedeného dôvodu každé ráno až traja pedagogickí zamestnanci                    

ZŠ Karpatská usmerňujú dopravu pred školou. Ide len o dočasné riešenie, ktoré je potrebné 

urobiť trvalo zmenou organizácie dopravy. 

Materiál môže mať vplyv na rozpočet mesta Žiliny. 

 

 

Na fotografii: Pedagogický zamestnanec ZŠ Karpatská riadi premávku na priechode                    

pre chodcov pred dotknutou školou. 
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STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí 

prerokovať a schváliť materiál, v ktorom mestské zastupiteľstvo:  

“Žiada, aby hlavný architekt mesta Žilina v spolupráci s odborom dopravy a mestskej polície    

v termíne do 30. 6. 2022 zabezpečil vypracovanie štúdií na usmernenie dopravy počas rannej 

špičky, v ktorej rodičia vozia deti do školy, a to pred ZŠ Karpatská 8063/11, ZŠ Martinská 

3130, ZŠ s MŠ Svätého Gorazda 1 a Gymnázium, Varšavská cesta 1 na sídlisku Vlčince“. 

Hlasovanie: ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0. 

 

Komisia dopravy o materiáli nerokovala. 


