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Vec 
Petícia za obnovenie parkovacích miest na ulici Františkánska v Trnave - 
odpoveď 
 

Dňa 20. 01. 2016 bola doručená na Mesto Trnava Petícia „ Za obnovenie parkovacích 
miest na ulici Františkánska v Trnave“. 

Petícia v zmysle zákona č. 29/2015 spĺňa všetky náležitosti. V zmysle § 5d ods. 
3 uvedeného zákona petíciu nepodporilo najmenej 1000 osôb a preto i keď je adresovaná 
Mestskému zastupiteľstvu, nejde podľa zákona o petíciu, ktorú by muselo MZ prerokovať 
na svojom zasadnutí. 

MsÚ Trnava Odbor dopravy a komunálnych služieb a Odbor územného rozvoja 
a koncepcií sa na spoločnom rokovaní dňa 17. 2. 2016 uvedenou petíciou zaoberali a keďže sa 
v termínoch vybavenia petície nekonalo zasadnutie Komisie dopravy a verejnoprospešných 
služieb táto nemohla o petícii rozhodnúť a petičnému výboru zasiela mesto Trnava nasledovné 
stanovisko: 
Parkovanie na území mesta Trnava je upravené VZN č.400/418 kde v článku 2 ods. 1 sa 
uvádza, že: „dočasné parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách na vymedzenom území 
mesta Trnava je možné na miestach označených zvislou dopravnou značkou IP17a 
s dodatkovou tabuľkou E12 s textom s uvedením doby parkovania a príslušným vodorovným 
dopravným značením“. 
Na základe podnetu zo strany Okresnej prokuratúry v Trnave mesto pristúpilo v priebehu roka 
2015 k celoplošnému doznačeniu všetkých parkovacích miest, ktoré sú zahrnuté v prílohe 
vyššie uvedeného VZN a preto boli vodorovným dopravným značením vyznačené aj parkovacie 
miesta na ulici Františkánskej ulici. Na ulici Františkánskej bolo po komplexnej rekonštrukcii 
v 90 rokoch vytvorených v zmysle vtedy platnej legislatívy 47 parkovacích miest. Po vyznačení 
parkovacích miest vodorovným dopravným značením v minulom roku, bolo v zmysle teraz 
platnej legislatívy vyznačených 68 parkovacích miest. Ďalšie požadované navýšenie 
parkovacích miest nebolo mestu Trnava zo strany Okresného dopravného inšpektorátu 
odsúhlasené. 
V petícii je uvedené, že pokiaľ vozidlá stáli po oboch stranách ulice neboli tieto vozidlá žiadnou 
prekážkou. V súčasnosti platná legislatíva striktne stanovuje za akých podmienok je parkovanie 
možné - t.j. 1,5 m minimálna šírka chodníka, 2,2 m široký parkovací pruh a minimálne 2 x 2,75m 
šírka jazdných pruhov pre obojsmernú komunikáciu. Hoci podávatelia petície vychádzajú 
z pocitovej roviny svojho poznania, mesto Trnava môže vychádzať len z platných zákonov 
a technických noriem. 
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Mesto Trnava vyznačilo parkovacie miesta so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu 
a to len tam, kde to v súčasnosti platené zákony a príslušné STN dovoľujú. Ďalšie doznačenie 
parkovacích miest preto nie je možné. 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. arch. Milan Horák 
 vedúci odboru 
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