
 

1. Roh ulíc Piaristická a K dolnej stanici. V zimných mesiacoch prebehla 

rozkopávka na rohu týchto ulíc v dĺžke jedného jazdného pruhu. Mám 

k tomu 2 otázky (prosím o ich zodpovedanie): 

A) Kto rozkopávku realizoval 

B) Či dnešný stav na fotografií je finálny stav? 

 

 



 

2. Lokalita krytej plavárne – Na fotografií nižšie sú žltými šípkami 

zaznačené dve miesta. Na vzdialenejšom kedysi stom rástol. Chcel by 

som sa spýtať, či je vhodným typom dreviny možné vyplniť tieto prázdne 

miesta.  

 

3. Súdna ulica – výjazd na Električnú ulicu. Na konci ulice sú na chodníku 

umiestnené nádoby na papier a plasty. Presunom nádob na cestu (v 

časti, kde je dnes vodorovné dopravné značenie – „zebra“) by sa uvoľnil 

chodník, kde v mieste okolo nádob neprejde kočík. Nebránili by ani 

výjazdu z dvora. 

 



        

4. Nešporova ulica. Chcel by som upozorniť na neodtekajúci kanál v časti 

medzi gymnáziom a športovým ihriskom. Na priloženej fotografii je jeho 

presná lokalizácia. 

 

5.  Beckovská ulica – dopravné riešenie vo vnútrobloku. Chcel by som sa 

spýtať, či je možné posunúť „zákazovú“ značku o pár metrov ďalej tak, 

aby bolo umožnené vjazd vozidiel na parkovisko „za Perlou“ od ZŠ Dlhé 

Hony? Posun o približne 6 m by umožňoval vjazd aj z tejto strany ulice, 

bez nutnosti obchádzania ako je to zaznačené v mapke nižšie. Dnes sa 

zákaz nerešpektuje. 



 

 

6. Priechod pre chodcov – pod JUH-om. Dňa 12.9.2016 som dával podnet 

ohľadom rozšírenia stredového ostrovčeka od kruhového objazdu smer 

JUH. Vtedy prišla z Útvaru dopravy odpoveď: „Rozšírenie ostrovčeka by 

bolo rozumné riešenie zvyšujúce ochranu chodcov. Pre realizáciu je 

potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a zaradiť akciu medzi 

investície mesta. Akcia by sa mohla uskutočniť spolu s rekonštrukciou 

príjazdovej cesty na Juh.“. Chcel by som aj oficiálnou cestou poprosiť, či 

sa počíta s týmto opatrením na zvýšenie bezpečnosti chodcov na tomto 

priechode. Grafický návrh prikladám nižšie. 

 



 

 

 

7. Parkovisko na Palackého ulici. Prosím o vypnutie ukazovateľa voľných 

miest pri vstupe na parkovisko na Palackého ulici (od Mestskej polície). 

Na fotografii nižšie ukazuje napr. 10 voľných miest, pritom v danom 

momente nebolo voľné ani jedno miesto. Vodiči tak úplne zbytočne 

krúžia po parkovisku. Tento problém sa ťahá už asi 2 roky. 

S inteligentným parkovaním však nemá nič spoločné.  



 

8. Soblahovská ulica – pri zbernom dvore. Chcel by som poprosiť, aby bolo 

veľké množstvo rôzneho typu odpadu (aj nebezpečného) odstránená 

v okolí vstupu do zberného dvora pri Leoni. Je neuveriteľné, že v tesnej 

blízkosti zberného dvora je dlhodobo takéto veľké množstvo odpadu. 

Fotografie prikladám nižšie. Prosím, nevyhovárajme sa na niektorých 

hlupákov, ktorí to tam nanosili. Väčšina odpadu tam je roky. 

 



 

 



 

 



 

9. Piaristická ulica – opätovne zaradený podnet. Minulý mesiac som sa 

pýtal a ponúkal obhliadku firmou s ktorou má dobré skúsenosti Trnava. 

Ide o prepadajúcu sa vozovku, kde majiteľ musí vykladať smetnú nádobu 

na cestu, aby mu vozidlá prechádzajúce cez obrovskú mláku 

nepoškodzovali majetok. Asi sme sa celkom nepochopili. Problém je 

pravdepodobne v podloží v danej časti. Prosím kontaktuje vedúceho 

Útvaru mobility, p. Hartmanna, s ktorým som túto vec už riešil. Pred 

akýmkoľvek zásahom by bolo fajn zistiť, či vytvorenie novej kanálovej 

vpuste problém naozaj vyrieši. Prípadne ma prosím kontaktujte priamo. 

Bol by som nerád, aby sa cesta zas len roky plátala a problém sa 

nevyriešil. Ďakujem! 



 

V prípade otázok a spresnení som samozrejme k dispozícií.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Ing. Richard Ščepko 

0911 769 186   

richard.scepko@gmail.com 


