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Podnety pre MHD spracované s Michalom Mazánikom – 8. júna 2020 

 
1. Zastávka Biskupice, cintorín – nezachádzanie do obratiska  

Vodiči nezachádzajú do obratiska a zastavujú na ul. Biskupická – mimo zastávky. Na rovnakú požiadavku zo začiatku 

marca sme dostali od ÚM odpoveď, kde bolo, okrem iného, uvedené: „Vodičov upozorníme znovu...“ Napriek 

upozorneniu vodiči naďalej (t. j. jún 2020) na spojoch liniek 2 (smer Nozdrkovce) a 7 (smer Priemyselný park) do 

obratiska nezachádzajú.  

Je možné zabezpečiť náhodné kontroly zo strany dopravcu priamo v teréne? Vodiči MHD nemôžu bezdôvodne 

premiestňovať nástupišťa zastávok, obzvlášť, pokiaľ im v obslúžení riadneho nástupišťa nič nebráni. Žiadame o razantné 

poučenie vodičov o obsluhe zastávky Biskupice, cintorín. Pripomíname, že rôzne zastavovanie vodičov na uvedenej 

zastávke dezorientuje cestujúcich, ktorí následne zmätene prebiehajú cez Biskupickú ul. 
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2. Náhrada dočasných označníkov MHD riadnymi 

Dopravca po našom upozornení v marcových požiadavkách VMČ pristúpil k výmene niektorých dočasných označníkov 

MHD za riadne – farebné. Za tento krok dopravcovi ďakujeme, avšak zastávky Záblatie, pošta (smer Záblatie, Rybáre) 

a Priemyselný park (v areáli AUO) sú naďalej vybavené nevhodnými označníkmi, dočasného rps. prímestského 

charakteru. Nakoľko od nahlásenia podnetu uplynuli už 3 mesiace, prosíme o informáciu, kedy budú doplnené aj zvyšné 

dva označníky? 

 

 
 

 

  

Zastávka Záblatie, pošta 

Zastávka Priemyselný park 
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3. Nevhodne umiestená smetná nádoba – autobusová stanica 

V marcových požiadavkách VMČ sme požiadali o presun smetnej nádoby na Autobusovej stanici, ktorá je umiestnená 

tak, že ak vozidlo MHD zastaví pri označníku (nástupište 2 smer Juh), nádoba je uprostred tretích dverí vozidla. Nádoba 

tak výrazne komplikuje nástup a výstup. Napriek odpovedi v zmysle: „Požiadavka bola zadaná na Marius Pedersen 

25.3.2020,“ presun za 3 mesiace nebol vykonaný. Prosíme o urgenciu požiadavky. 
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4. Poškodená značka „prechod pre chodcov“ – Legionárska 

Prosíme o opravu/výmenu ohnutej značky na prechode pre chodcov na Legionárskej ul., pri križovatke s ul. Súdna, 

v smere na Braneckého. Značka je v súčasnosti pre vodičov zle viditeľná. 

 

 
 

5. Zbytočné množstvo smetných nádob – Autobusová stanica 

Navrhujeme prehodnotiť počet smetných nádob na zastávke MHD Autobusová stanica (nástupište 1 smer Sihoť). Na 

jednom mieste sú vedľa seba 3 smetné nádoby. Takéto riešenie je jednak neestetické a zároveň zbytočné, pretože 

v blízkom okolí sa nachádza dostatok smetných nádob. Navrhujeme ponechať iba jednu nádobu – ktorá je súčasťou 

označníka. Zvyšné dve nádoby je možné presunúť na iné zastávky MHD (napríklad J. Zemana či Akebono), alebo na iné 

miesto v areáli autobusovej stanice.  
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6. Dopravná značka na torze stožiara VO – Električná  

Na Električnej ul., pred odbočením na ul. Rozmarínová sa nachádza dopravná značka „hlavná cesta“ na torze stožiara 

verejného osvetlenia, čo nepôsobí práve estetickým dojnom. Na portáli „Odkaz pre starostu“ mesto uviedlo, že riešenie 

je v kompetencií TSK. Ten prisľúbil riešenie ešte začiatkom roka, no doteraz k zmene neprišlo. Prosíme o urgenciu 

požiadavky u TSK. https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/83104/rozmarinova-dopravne-znacenie-ine 

 

 

 

7. Dopravná značka na torze stožiara CSS – Rozmarínová  

Prosíme prehodnotiť premiestnenie značky na križovatke Rozmarínová x Palackého, smerom od Rozmarínovej na 

Električnú na samostatný stĺpik, určený pre dopravné značky. Značka je umiestnená na pozostatku cestnej svetelnej 

signalizácie. Dôvody sú obdobné ako pri predchádzajúcom podnete.  
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8. Presun označníka PAD Trenčín, Biskupice, námestie 

V marcových požiadavkách VMČ sme navrhli presun označníka zastávky Trenčín, Biskupice, námestie smer Trenčianska 

Turná tak, aby pri ňom autobusy mohli zastaviť prednými dverami (dnes pri ňom musia zastavovať zadným čelom). 

Napriek odpovedi od ÚM: „Vyzveme dopravcu na presun označníka. Predpokladáme, že takto umiestnený označník 

požadovali obyvatelia, aby bol bližšie k prístrešku,“ dopravca označník nepresunul. Prosíme o informáciu, kedy sa tak 

stane? Označník bude aj po presune dostupný z prístrešku po cca 10 sekundách chôdze.  

 

 

 

9. Vyblednutý označník zastávky Ku štvrtiam 

Označník zastávky MHD Ku štvrtiam vykazuje známky zanedbávanej údržby. Samolepka „Zastávka na znamenie“ je 

vyblednutá a z väčšej diaľky nečitateľná. Okrem toho na označníku doteraz presvitá slovo „BAUMAX,“ ktoré bolo z názvu 

zastávky odstránené ešte v roku 2016. Fólia na označníku vtedy  nebola vymenená, iba bolo uvedené slovo amatérsky 

prelepené kúskom fólie. Prosíme o uvedenie označníka do adekvátneho stavu (t. j. výmena fólie s názvom a nové 

samolepky „Zastávka na znamenie“).  
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10. Nefungujúca nová informačná tabula na zastávke Hasičská (smer Juh, Zámostie) 

Uvedená informačná tabula, pochádzajúca z roku 2018, už niekoľko týždňov nefunguje. Poruchu pozorujeme približne 

od apríla t. r., pričom tabula začala fungovať až koncom mája a po pár dňoch opätovne fungovať prestala. Prosíme 

o informáciu, kedy je možné očakávať finálnu opravu informačnej tabule? 

 

  

 

11. Prerastené dreviny na zastávke Biskupice, LOT 

Je možné zabezpečiť orezanie drevín na zastávke Biskupice, LOT smer centrum mesta? Jeden z kríkov už takmer pohltil 

označník regionálnej dopravy, pričom cestujúci, ktorí si budú chcieť prečítať odchody autobusov, budú zrejme čoskoro 

potrebovať krovinorez, aby sa k označníku dostali.  
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12. Neaktuálny a zanedbaný označník zastávky Biskupice, LOT 

Prosíme o aktualizáciu označníka zastávky MHD Biskupice, LOT. Uvedený je na ňom dokonca názov zastávky 

Legionárska, LOT; ktorý bol v roku 2016 zmenený na Biskupice, LOT. Dopravca za bezmála 4 roky neuviedol označník do 

aktuálneho stavu. Takisto prosíme o úpravu tabule s číslom linky tak, aby boli využité prvé dva riadky (L2 výstup 

a nástup) a prebytočná plocha bola odstránená. Pri lepení čísel sa zrejme nad dizajnom nezamyslel nikto.  

Zároveň by sme radi upozornili na zvláštne umiestnenú vitrínu s cestovným poriadkami, ktorá je nainštalovaná na 

opačnej strane, ako je pripravený jej držiak. Je možné vitrínu buď premiestniť na správnu stranu, alebo držiak odstrániť?  

 

 

 

 

 

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu riešiť uvedené podnety. 

 

Michal Mazánik a Ing. Richard Ščepko 
0911 769 186   

       richard.scepko@gmail.com 

 

http://richardscepko.sk/
http://scepko.blog.sme.sk/
http://www.mestskezasahy-tn.sk/
mailto:richard.scepko@gmail.com

