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VEC 
 Petícia obyvateľov ulice Vančurova  – odpoveď 
  
Vážený pán JUDr.Floriš, 

po preskúmaní Vašej petičnej listiny  Vám, ako zástupcovi petičného výboru 
zasielam nasledovné vyjadrenie k ďalšiemu postupu mesta vo vzťahu k predneseným 
požiadavkám.   

  Situácia s parkovaním v rámci celého mesta začína byť značne neúnosná, čoho 
si je vedenie mesta vedomé a preto nechala spracovať materiál s celomestskou 
pôsobnosťou s názvom Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Trnava, ktorej 
cieľom okrem spoplatnenia parkovania je aj striktne zadefinovať parkovanie v meste 
ako rezidentské tak i zákaznícke. V súčasnej dobe je pripravovaná dokumentácia pre 
realizáciu prvej lokality v meste a to sídliska Ľ. Podjavorínskej.  

Popisovanú situáciu na ulici Vančurovej sme si boli obzrieť aj priamo na samotnom 
mieste so zástupcami Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave, pričom bolo 
konštatované, že situácia na ulici je skutočne nepriaznivá a preto bolo na mieste 
rozhodnuté, že osadenie zákazového dopravného značenia na jednej strane ulice bude 
zo strany polície odsúhlasené po zaslaní spracovaného návrhu trvalého dopravného 
značenia. Na základe tejto obhliadky ste boli telefonicky kontaktovaný, pre upresnenie 
strany ulice na ktorej má byť zákazové dopravné značenie osadené. Na základe Vašej 
voľby t.j. oznámenia že, zákazové dopravné značenie bude osadené na ľavej strane 
ulice, v smere jazdy vozidiel. V zmysle dohody bol spracovaný návrh a následne bol 
zaslaný na odsúhlasenie na ODI v Trnave návrh doplnenia trvalého dopravného 
značenia. Po získaní písomného súhlasu bude dopravné značenie objednané 
a osadené.  

Veríme  spoločne s Vami , že toto spoločne odsúhlasené riešenie  do značnej 
miery odstráni  Vami popisované  možné dôsledky neprejazdnej ulice.  
. Ďakujeme  za predložený návrh a zostávam s pozdravom 
 
                               
                       Ing. Peter Babinec  v. r. 
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