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Petícia za bezpečnejšie riešenie dopravnej situácie na ulici Špačinská cesta pri
Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva
15, Trnava- odpoveď
Dňa 13. 04. 2018 bola doručená na Mesto Trnava petícia „za bezpečnejšie riešenie
dopravnej situácie na ulici Špačinská cesta pri Základnej škole s materskou školou Námestie
Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava“.
Predmetná petícia je považovaná za bežnú petíciu, pri ktorej počet podpisov nemá právne
účinky.
Na základe § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) sa v petícii určí osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich
zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy (ďalej len „zástupca“). V predloženej petícii
táto formálna náležitosť splnená bola. Odpoveď na petíciu je zaslaná tejto osobe.
Dňa 09.05.2018 sa uskutočnilo rokovanie ohľadom vyhodnotenia petície, na ktorom boli
prítomní: zástupca petičného výboru Ing. Martina P., zástupca okresného dopravného
inšpektorátu okresného riaditeľstva policajného zboru Trnava Ing. kpt. Jozef Franek, zástupca
primátora Mgr. Tibor Pekarčík, zástupkyňa prednostu Mestského úradu Trnava Ing. Zuzana
Bigasová a zamestnanci Mestského úradu, Odbor územného rozvoja a koncepcií a Odboru
dopravy a komunálnych služieb. Na tomto rokovaní boli dohodnuté opatrenia na zlepšenie
dopravnej situácie.
Prvotné opatrenia:
1. Na priechode pre chodcov, ktorý je svetelne riadený na Špačinskej ceste sa vybuduje
dopravný ostrovček.
2. Pred priechodom pre chodcov sa umiestni psychologická brzda ,,V 16 optická
psychologická brzda“. Priechod bude podfarbený červenou farbou.
3. Šírka jazdných pruhov sa v mieste ostrovčeka zúži na šírku 3,0 m.
Tieto opatrenia budú vykonané do začiatku školského roku 2018/2019.
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Nasledujúce opatrenia:
Odbor územného rozvoja a koncepcií v rámci zadania projektu cyklochodníka
na Špačinskej ceste II. Etapa, zapracuje ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť danú
situáciu:
1. V prípade, že šírkové možnosti dovolia, bude v návrhu umiestnená okružná križovatka
na križovatke ulíc Špačinská cesta – Ulica Saleziánska.
2. Spoločnosť Arriva dalo predbežný súhlas s otočením jednosmernej ulice na Námestí
Slovenského učeného tovarišstva, v tomto prípade dôjde k úprave umiestnenia
autobusových zastávok, a celému šírkovému usporiadaniu komunikácie na Špačinskej
ceste.
3. V prípade, že nebude možné vybudovať okružnú križovatku, príde k vybudovaniu
dopravného ostrovčeka na priechode pre chodcov na Špačinskej ceste pred križovatkou
s Ulicou Saleziánskou. Ostrovček bude v rovnakom riešení ako ostrovček na svetelne
riadenej križovatke.

S pozdravom

JUDr. Peter Bročka LL.M v. r.
primátor mesta

