
Podnety ohľadom MHD v mestskej časti Stred 

Dňa 12.4.2017 prebehlo stretnutie s Útvarom dopravy, pánom Mazánikom 

(autor podnetov) a poslancami Medalom a Ščepkom na ktorom boli ústne prijaté 

určité závery. Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenia pre jednotlivé podnety od 

pána Mazánika. Prosíme o informáciu v akom stave sú rozpracované jednotlivé 

podnety od pána Mazánika. 

1. Prístrešok na zastávke 28. októbra a Inovecká, stred (smer centrum). Je 

možné odstránenie nepoužívaného infopanelu na uvedených zastávkach? 

Stav na Inoveckej ulici dokumentuje fotografia nižšie. 

 

  



2. Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer Nemocnica). Aký je ďalší postup pri 

zmene parkoviska na riadnu zastávku s nástupnou hranou a vytvorením 

priestoru pre čakajúcich cestujúcich.   

 

 

  



3. Zastávka MHD – Dlhé Hony (smer JUH). Nevhodne otočený vývesok 

cestovného poriadku (CP). Prebehlo sľúbené stretnutie so spoločnosťou 

SAD Trenčín ohľadom otočenia CP o 90 stupňov smerom k reklame?  

 

4. Zastávka MHD Biskupice, námestie. Čo bráni k presunu označníka bližšie 

k samotnej zastávke? Sú nejaké výhrady zo strany SAD Trenčín? 

   

5. Zastávka MHD Biskupická, cintorín (obojsmerne). Vodiči MHD 

nezachádzajú ani v jednom smere priamo k zastávke, ale logickejšie, pri 

okraji chodníkov. Bolo prisľúbené stretnutie zástupcov mesta, Okresného 

dopravného inšpektorátu a zástupcov SAD Trenčín. Prebehlo toto 

stretnutie? Ak áno, aké sú jeho závery? Čo bude ďalší krok?  



 

6. Zastavovanie vozidiel mimo zastávky Biskupická, námestie. Taktiež bolo 

sľúbené stretnutie so SAD Trenčín. Rýchlym riešením by mohlo byť 

umiestnenie ďalšieho označníka MHD. Komplexným riešním by mohlo byť 

zlúčenie spojov po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách. 

Potom by mohli stáť aj na normálnej zastávke. Podarili sa urobiť nejaké 

opatrenia? 

 



7. Zastávka MHD Inovecká (smer centrum). Príliš krátka nástupná dĺžka 

zastávky aj pre „krátky“- 12 metrový autobus. Zastávku obsluhujú aj 

kĺbové vozidlá, pre ktoré je dĺžka nástupiska tiež nevyhovujúca. Je reálne 

jej predĺženie ešte tento rok? Prípadne, aký je ďalší postup. 

 

Podnety spracoval: Michal Mazánik, 2017 

Foto: autor 


