
Súbor požiadaviek obyvateľov časti sídliska Noviny a Rybárskej ulice po spoločnom 
stretnutí dňa 3.7.2017 s poslancami R. Medalom a R. Ščepko. 

 
1. Rybárska ulica. Žiadame naceniť vybudovanie priechodov pre chodcov na križovatke 

ulíc Rybárska - Karpatská, vrátane nasvietenia? Je naprojektovaná, ale pre nedostatok 
financií sa tento rok podľa rozhodnutia vedenia mesta nemá realizovať. 
 

2. Rybárska ulica. Je možné zriadiť zákaz státia na tejto ulici na strane rodinných 
domov? 
 

3. Rybárska ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na 
spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Prípadne vybudovanie 
spomaľovacieho prahu na vozovke? 
 

4. Jesenského ulica. Je možné posúdiť zjednosmernenie cesty od vjazdu do podjazdu 
po Rybársku ulicu v smere jazdy do Nozdrkoviec? Prosíme stanoviť podmienky, za 
ktorých by toto dopravné opatrenie mohlo byť realizované. 
 

5. Karpatská ulica. Zeleň oproti výstavbe bytoviek. Prosíme o výrez vyschnutej brezy 
a obhliadku okolitých stromov. 
 

6. Možnosti parkovania v úseku pri bytovkách na Ulici J. Zemana. Je možné zvýšiť ich 
počet len zmenou dopravného značenia (iným spôsobom rozdelenia)? Neuvažovalo 
sa o zjednosmernení ulice Jána Zemana pri bytovkách (dvoch vetiev)? 
 

7. Ulica J. Zemana - po rozkopávke zostala neupravená tráva v križovatke J. Zemana. 
 

8. Ulica J. Zemana. Je možné aspoň dopravným značením (žltou čiarou) vyznačiť 
priestor pri odpadových nádobách tak, aby sa pred nimi neparkovalo? Týka sa to 
viacerých kontajnerových stojísk pri bytových domoch, do ktorých je kvôli parkujúcim 
autám zlý prístup (o sťaženej manipulácii pracovníkov Marius Pedersen pri 
vyprázdňovaní kontajnerov ani nehovoriac). 
 

9. Električná ulica. Je priestor (v majetku mesta), kde by bolo možné vysadiť 
protihlukovú zeleň, ktorá by skvalitnila život obyvateľom žijúcich na Novinách v blízkosti 
tejto mestskej "diaľnice".  
 

10. Podjazd na Noviny (Karpatská - Jesenského) - Prosíme o preverenie, či je možné 
osadiť výložníky s novými svetelnými bodmi na dva stĺpy uvedené na obrázku. 
Prípadne o akú investíciu by šlo, ak by bolo doplnené verejné osvetlenie v oboch 
častiach vjazdu do podchodu.  
 



11.  
 

12. Ulica J. Zemana. Pri domoch číslo 2460 prerezať stromy - orezať/skrátiť. V súčasnosti 
stromy prevyšujú bytové domy a tienia. Obyvatelia domov žiadajú odbor starostlivosti 
o zeleň o súčinnosť pri vytipovaní stromov vhodných na preriedenie, orez, prípadne 
výmenu. 

 
13. Karpatská ulica č. 60. Pred pracháčom parkujú autá. Ako je možné tento problém 

vyriešiť? Je možné aspoň nástrekom upozornenia na betónovú plochu? Napríklad: 
„Prosím, neparkovať“. Ak by nepomáhalo, osadiť stĺpik pred pracháč? 

 
14. Karpatská ulica. Aké sú možnosti zníženia rýchlosti, resp. jeho dodržiavania na 

spomínanej ulici. Je možné zníženie rýchlosti na 30km/h? Príp. je možné na tejto ulici 
osadiť značku Prejazd zakázaný? Je možné tu osadiť cestný radar s tabuľou 
oznamujúcou rýchlosť prichádzajúcich vozidiel?  

R. Ščepko poznámka: osobne by som asi počkal do augustovej rekonštrukcie ulice 
s osadením vyvýšených priechodov pre chodcov. A následne vyhodnotil potrebu zníženia 
rýchlosti či iných opatrení. 
 

 

Ďakujeme.  

Richard Medal a Richard Ščepko 


