Ing. Arch. Masaryk Jozef,
Mesto Trenčín
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Poslanci
Mierové námestie 2
Občania mesta Trenčín bývajúci
na Cintorínskej ulici
911 64 Trenčín
V Trenčíne, 11.11.2019
VEC: Otvorený list občanom bývajúcim na Cintorínskej ulici v rodinných domoch a
poslancom výboru mestskej časti Stred,
vo veci dopravné riešenie Cintorínskej ulice, podľa názoru občanov, ktorí sa
vyjadrili k dopravnému výkresu jednosmerná premávka na Cintorínskej ulici
smer Lidl – mesto, spracovateľ Mesto Trenčín a k dotazníku VMČ Stred.
A, vyjadrenie sa k rozhodnutiu poslancov VMČ Stred, ktorí na svojom zasadnutí dňa
14.10.2019 v bode 4 s názvom Cintorínska ulica – dotazník odmietli prijať návrh
občanov, obyvateľov Cintorínskej ulice na zjednosmernenie Cintorínskej ulice v smere
od cintorína do mesta podľa výkresu Útvaru dopravy mesta Trenčín.
Dňa 08.11.2019 som obdržal zápisnicu VMČ Stred zo dňa 14.10.2019, ktorú mi odstúpila
a zaslala e-mailom garant VMČ Stred Mgr. Sulíková. Poznamenávam, že na uvedenú
zápisnicu, v ktorom čase bude zápisnica podpísaná a môžem ju získať som sa pýtal Mgr.
Sulíkovej, či je zápisnica podpísaná od predsedu p. Žďárskeho asi sedemkrát a vždy mi bolo
povedané, že zápisnica čaká v priečinku pána Žďárskeho v podateľni na podpis. Som toho
názoru, že zápisnica by mala byť podpisovaná neodkladne po vyjadrení sa poslancov VMČ
predsedom VMČ a nemalo by dochádzať v budúcnosti kvôli občanom k preťahovaniu
a predlžovaniu termínov podpísania zápisnice predsedom VMČ, tak ako je to v tomto
prípade, pretože občania, obyvatelia Cintorínskej ulice nemajú potom možnosť v krátkom
čase sa oboznámiť s textom zápisnice a tak reagovať na rozhodnutia poslancov VMČ.
Dňa 14.10.2019 bola prítomná i časť obyvateľov Cintorínskej ulice a jeden občan ulice
Partizánskej. Občania na VMČ dostali informáciu, že bolo doručených 69 vyplnených
dotazníkov. Čo sa týka Cintorínskej ulice bolo odovzdaných 20 dotazníkov, z toho 7 chceli
ponechať jestvujúci stav dopravy na Cintorínskej ulici a 13 sa vyjadrilo za zjednosmernenie
Cintorínskej ulice. Zostalo 42 dotazníkov, z toho 41 občanov je za zachovanie jestvujúceho
stavu a 1 je za zjednosmernenie Cintorínskej ulice. Čo sa týka dotazníkov v zápisnici sa píše,
že Sumár – zachovať súčasný stav je 52 vyjadrení a zjednosmerniť Cintorínsku ulicu je 17
vyjadrení.
K vyššie uvedenému dotazníkovému systému riešiť Cintorínsku ulicu za občanov v petícií
a občanov Cintorínskej ulice dávam nasledovné vyjadrenie:
Dotazníková forma oslovenia občanov, ako riešiť Cintorínsku ulicu je vyložene nevhodná
a zavádzajúca. Od roku 2013 sa vždy riešila Cintorínska ulica ako jednosmerná na základe
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petície občanov ako i vyjadrenia Mesta Trenčín, ktoré rešpektovalo a rešpektuje
zjednosmerniť Cintorínsku ulicu.
Nikdy nebolo na VMČ Stred od roku 2013 hovorené občanom, že bude vypracovaný
dotazník pre riešenie Cintorínskej ulice a súbežne s ním dotazník, ktorý bude poskytnutý pre
občanov priľahlých ulíc Partizánska, Krátka, aby sa vyjadrili k doprave na Cintorínskej ulici.
To, čo urobili poslanci VMČ Stred, že skombinovali problém zjednosmernenia Cintorínskej
ulice dvoma dotazníkmi je podvod na občanov Cintorínskej ulice. Samotné vypracovanie
vyhodnotenia dotazníkov a účel ich vyhodnotenia a argumentácia je absolútne nelogická
a zavádzajúca, nakoľko zo 69 dotazníkov nemôže prehlasovať 20 dotazníkov názor občanov
Cintorínskej ulice 49 dotazníkov, odpovede občanov priľahlých ulíc. Takáto forma a spôsob
k prístupu riešenia zjednosmernenia Cintorínskej ulice je pre občanov Cintorínskej ulice
neprijateľná a preto odmietame hlasovanie poslancov VMČ Stred v tomto bode, že
Cintorínska ulica bude dvojsmerná a ďalej sa s ňou bude zaoberať Útvar dopravy mesta
Trenčín ďalšími riešeniami.
Dielčí záver z vyššie uvedeného textu:
Občania Cintorínskej ulice žiadajú, aby bola Cintorínska ulica riešená v dopravnom režime
ako jednosmerná ulica v smere cintorín – mesto podľa výkresu Útvaru dopravy mesta
Trenčín, spracovaný koncom roku 2017 a predložený občanom na vyjadrenie. Dôvody
občania pre toto riešenie viackrát vyjadrili osobne svojimi názormi, ktoré uviedli do zápisníc
VMČ Stred. Občania sa dožadujú vo svojich vyjadreniach bezpečného bývania na
Cintorínskej ulici, ďalej žiadajú ochrániť svoj majetok, aby im nepraskali domy preťaženými
nákladnými autami stavebného a iného materiálu, a ďalej poukazujú na to, že Cintorínska
ulica je špecifická tým, že nájazd na ulicu Cintorínska z ulíc Janka Kráľa a Tatranská vytvára
nebezpečné dopravné kolízne situácie smerujúce k dopravnej nehode auto – auto, alebo občan
– auto.
Na základe vyššie uvedeného žiadame preto, aby VMČ Stred na svojom zasadnutí dňa
11.11.2019 zrušil svoje hlasovanie poslancov ohľadom Cintorínskej ulice a odporučil
Cintorínsku ulicu zjednosmerniť.
Do pozornosti pre poslancov VMČ Stred dávam vyjadrenie prednostu mesta Trenčín pána
Ing. Pagáča, ktorý sa jasne vyjadril k zjednosmerneniu Cintorínskej ulice svojim názorom za
seba a Mesta Trenčín.
Čo sa týka vyjadrenia občanov Cintorínskej ulice, pán Janík, Cintorínska ulica č. 3 nevie
o tom a nie je informovaný, že v petícií zo dňa 07.01.2013 je za petičný výbor podpísaná pani
D. Janíková, Cintorínska č. 3, predpokladám jeho matka, ktorá ma taktiež poverila s pani
Verešovou za petičný výbor ako predsedu petičného výboru jednať s mestom Trenčín
a v zmysle petície doriešiť do úspešného doriešenia požiadavky občanov Cintorínskej ulice
uvedené v petícií.
B, zákon o obecnom zriadení č. 369/1991 jednoznačne ukladá obciam a mestám, poslancom,
starostom a primátorom vytvárať zdravé životné podmienky pre bezpečné bývanie občanov,
čo sa v tomto prípade Cintorínskej ulice nedeje, nakoľko tento stav na Cintorínskej ulici,
dvojsmerná premávka, je pre obyvateľov Cintorínskej ulice vyložene nebezpečná.
Zatiaľ vám prikladám k tomuto materiálu len fotografiu zrazenej mačky z mesiaca október,
čo nie je prvý prípad usmrtenia zvieraťa na tejto ulici.
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Tak sa vás teda pýtame, poslanci VMČ Stred, čo bude ďalej nasledovať? Budú to ďalšie
zvieratá alebo ľudia?
Na záver vyššie uvedenej písomnosti prikladám fotokópiu výkresu zjednosmernenia
Cintorínskej ulice, ktorý vypracoval Útvar dopravy mesta Trenčín a na ktorí sa vyjadrili
občania k riešeniu zjednosmernenia Cintorínskej ulice svojim podpisom a názorom, tak ako
to urobili za svojej prítomnosti na VMČ Stred dňa 14.10.2019. Žiadame, aby bol tento výkres
a názor občanov rešpektovaný a bol podkladom pre doriešenie zjednosmernenia na
Cintorínskej ulici.
Poznamenávam, že VMČ Stred bol na svojich zasadnutiach v roku 2019 ako
i v predchádzajúcich rokoch konkrétne oboznámený, a napriek týmto skutočnostiam výkres
dopravy zjednosmernenia Cintorínskej ulice s podpismi občanov naďalej ignoruje.
Za občanov Cintorínskej ulice vypracoval Ing. Arch. Masaryk Jozef

S pozdravom

............................................................
Ing. Arch. Masaryk Jozef

