
1. aktuálne informácie o investíciách do statickej dopravy (aktuálny harmonogram, výška 

investícií, aktuálne počty a bilancia parkovacích miest, plán investícií do parkovania na rok 2019) 

Odpoveď ÚM - Dana Hančíková 

Suma doposiaľ vynaložených finančných nákladov za vodorovné dopravné značenie je: 29 678 € s 

DPH. Zvislé dopravné značenie narátame po ukončení jeho osádzania ako celok.         

2.  informácie o realizácií dopravného značenia (lokality, kde sa vyznačili parkovacie miesta, 

porovnanie počtov parkovacích miest pred a po vyznačení, zjednosmernené ulice, plán realizácie 

dopravného značenia do konca roka 2019)   

Odpoveď: ÚM - Dana Hančíková 

Na sídlisku Juh je v súčasnosti ukončená realizácia vodorovného dopravného značenia s výnimkou 

ulíc: Južná  a Halalovka. Po vyznačení Južnej a Halalovky bude prebiehať obnova už jestvujúceho 

dopravného značenia na uliciach Východná (9A-9C), Halalovka 55-41, Šafárikova (pod garážami), 

Saratovská ul. to však v závislosti od počasia. Aktuálne prebieha realizácia zvislého dopravného 

značenia a to osádzanie značiek s označením parkoviska na Hornom Juhu. Po ukončení začne 

osádzanie značiek na Dolnom Juhu. Plánované ukončenie dopravného značenia (VDZ+ZDZ) do 

31.10.2019. Dodatkové tabule s informáciami k parkovaniu sa budú osádzať až v budúcom roku. 

Zjednosmernené ulice: 

K zjednosmerneniu ulíc s cieľom vyznačenia väčšieho počtu parkovacích miest došlo na ulici 

Novomeského (vyznačil sa park. pás), časť ulice M. Bela (vyznačil sa park. pás), Kyjevská ulica 

(nedostatočná šírka pre obojsmernú premávku), Halalovka 53-55 (vyznačili sa park. boxy), Východná 

11-25 ( nedostatočná šírka pre obojsmernú premávku realizovali sa pozdĺžne + kolmé), Karola 

Šmidkeho (podľa požiadaviek občanov uzatvorenie ulice pod garážami a vytvorenie obytnej zóny). 

Na ulici Halalovka dôjde k zjednosmerneniu celej ulice v smere od M. Bela na Východnú ulicu. V 

súčasnosti autá parkujú po pravej strane (nič vyznačené) a tým dochádza k zúženiu ulice iba na 

jednosmernú premávku. Zjednosmernením ulice dôjde k možnosti vyznačenia parkovacích pásov - 66 

parkovacích miest. 

Porovnanie počtov pred a po vyznačení: 

Pred vyznačením parkovacích miest bolo min. ulíc s jestvujúcim vodorovným značením, ktoré na 

mnohých miestach nespĺňalo min. rozmery státia platnej STN (muselo sa frézovať cca 250 PM.) 

Nápočet áut (7.6-8.6.2018) - 3820 PM, zatiaľ vyznačené PM: 2735 PM (vrátane tých na obnovu) 

3.  informácia od MsP o kontrole dodržiavania vodorovného DZ (parkovania) na miestach, kde 

už došlo k vyznačeniu dopravného značenia (aké kroky MP vykonáva pre dodržiavanie dopravného 

značenia v daných lokalitách, aká je schopnosť a ochota vodičov prispôsobiť sa zmenám 

v dopravnom značení – parkovanie).   

Odpoveď: Igor Zajaček: 

Mestská polícia vykonáva kontrolu dodržiavania novo vyznačeného vodorovného dopravného 

značenia na sídlisku Juh, pokiaľ je toto doplnené zvislým dopravným značením IP12, s poukazom na 



ustanovenia § 23, ods. 2 zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Taktiež sa zameriavame na 

dodržiavanie DZ B33 – Zákaz státia a B34 – Zákaz zastavenia. Vzhľadom k tomu, že súčasne platná 

legislatíva nám nedovoľuje riešiť ostatné vodorovné dopravné značenia ako sú V12a, V12b a V13, 

oznámenia od občanom týkajúce sa porušenia týchto dopravných značiek preveruje, prípadne 

riešime ako iný dopravný priestupok – parkovanie v križovatke, na iných miestach ohrozujúcich 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a pod. Väčšina obyvateľov sídliska Juh vníma pozitívne 

pripravované zmeny týkajúce sa spustenia regulácie parkovania.  


