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MESTO Nové Mesto nad Váhom 
 Komisia dopravného rozvoja mesta 

Zápisnica č. 2/2020 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 9.6.2020 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

Otvorenie 

1. Informatívna správa o oprave výtlkov po zime na území mesta Nové Mesto nad Váhom

/správu predloží  TSM a SCTSK /

2. Informatívna správa o previerke dopravného značenia pred LTS na území mesta Nové

 Mesto nad Váhom /správu predloží TSM/ 

3. Rôzne

4. Záver

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ing. MárioVyzváry. 

K bodu č. 2: 

Informatívnu správu o oprave výtlkov po zime na území Mesta Nové Mesto nad Váhom za TSM 

Nové Mesto nad Váhom oboznámil Ing. Lackovič a za TSKSC závod Nové Mesto nad Váhom 

oboznámil p. Školík /  viď priložený materiál /. Komisia správy zobrala na vedomie . 

K bodu č. 3 : 

Informatívnu správu o  previerke dopravného značenia pred LTS na území Mesta Nové Mesto nad 

Váhom za TSM Nové Mesto nad Váhom oboznámil Ing. Lackovič a za TSKSC závod Nové Mesto 

nad Váhom oboznámil p. Školík / viď priložený materiál /. Komisia správy zobrala na vedomie . 

K bodu č. 4 : 

- do komisie boli predložené pripomienky občanov nasledovne:

a/-ul.Mlynská je slepou ulicou /šírka ulice cca 4 max.4,5 m/ kde občan pán Medved požaduje 

osadenie  DZ  B34 /po pravej strane pri vjazde do danej ulice / 

-značka č. 270 vo vyhláške o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z. / v minulosti B34 / sa používa v

prípade, keď by zastavenie mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť

bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Na ul. Mlynskej je predpokladaná šírka vozovky 4 –

4,5 m. Z toho vyplýva, že zastavenie / t.j. čas nevyhnutne potrebný na vystúpenie – nastúpenie
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osôb, vyloženie – naloženie nákladu / je možné zrealizovať za predpokladu, že ostane voľná šírka 

vozovky 3 m pre oba smery jazdy.  

Státie / t.j. parkovanie / vozidla nemôže byť zrealizované, nakoľko pri státí musí zostať voľná šírka 

vozovky 3 m pre každý smer jazdy, čiže 6 m od bočnej strany zaparkovaného vozidla.Ak by bola 

osadená DZ č. 270 – zákaz zastavenia, nemohli by obyvatelia ul. Mlynskej ani zastaviť vozidlo na 

pravej strane na nevyhnutne potrebný čas. Podľa cestného zákona je dovolené zastavenie a státie na 

ceste s jednosmernou premávkou iba vpravo v smere jazdy.  

Ak by sa osadila DZ č. 270, vodiči by tak mohli porušovať ustanovenie ohľadom zákazu  zastavenia 

a státia tým, že by zastavovali alebo stáli vľavo v smere jazdy. A to je dovolené iba na ceste s 

jednosmernou premávkou.  

Ak by sa na konci slepej cesty otočili, mohli by vpravo v smere jazdy iba zastaviť a nie stáť.  

Preto komisia neodporúča osadenie DZ č. 270.  

 

b/-v dvojitej  zákrute na ul. Banskej vodiči bezohľadné prechádzajú do druhého jazdného pruhu 

a ohrozujú tak vozidlo jazdiace oproti. 

 

-na ul. Banskej v dvojitej zákrute niektorí vodiči motorových prechádzajú v ľavotočivej zákrute do 

protismeru z dôvodu vyššej rýchlosti ich vozidla. Ohrozujú tak vodičov v protismernej časti 

vozovky. Komisia odporúča na danom úseku sprísniť kontroly príslušníkmi PZ. 

 

c/-ul. D. Štubňu bola na KDRM určená zjednosmerniť od kaplnky, ale občania požadujú 

zjednosmernenie danej ulice požadujú opačne t.j. od ul. 1.mája. 

 

-zjednosmernenie ulice D. Štubnu bude zrealizované v smere od ulice Klčové na ul. 1. mája. 

Premávka motorových vozidiel týmto smerom je dokázateľne vyššia. Realizácia vyznačenia 

vodorovného dopravného značenia - pozdĺžne parkovacie miesta môžu byť  vyznačené na pravej 

strane vozovky v smere jazdy. 

 

d/-občan sa pýta či nie je možné niečo robiť s parkovaním  na chodníku na ul. Tehelná /chodník od 

križovatky ul. Srnianskej priebežne pozdĺž ulice Tehelnej /ľavostranný chodník/. 

 

Ak by Mesto – Nové Mesto nad Váhom pristúpilo k osadeniu dopravného značenia č. 270 alebo 

271 všetky vozidlá by museli parkovať na pozemkoch svojich  rodinných domov. Komisia 

odporúča aby MsP Nové Mesto nad Váhom vykonávala v danej lokatite častejšie kontroly. 

 

d/-TJ Považan požadujú odsadiť DZ  B1 /č. 231/s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre dopravnú 

obsluhu“  

 

-dopravné značenie je potrebné spracovať v dopravnom projekte, ktorý bude riešiť kompletnú 

úpravu dopravy v areáli TJ Považan a jeho okolí. Bude odsúhlasený OR PZ ODI Nové Mesto nad 

Váhom.   

Následne  Mesto Nové Mesto nad Váhom vydá určenie k osadeniu TDZ. 

Navrhnutá DZ B1 / č.231 /však zakazuje vjazd všetkým vozidlám – aj nemotorovým. Cyklisti by 

tak mali do areálu TJ Považan zakázaný vjazd. 
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- Ing.Katarína Chlebíková  predložila do komisie podnety ohľadom zvislého a vodorovného 

dopravného značenia a dopravných zariadení na sídlisku Hájovky a priľahlých ulíc. Dané materiály 

boli odovzdané na TSM Nové Mesto nad Váhom na odstránenie týchto nedostatkov. 

  

K  bodu č. 5 : 

 

      Na záver p. Ing. Mário Vyzváry  poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil. 

 

 

 

Mário Vyzváry       Alena Rudyová 

podpredseda komisie       tajomník komisie   

 

 














