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Záznam 

zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 

11.07.2011 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnosti členov komisie podľa 

prezenčnej listiny, ostatný neospravedlnený. Zasadnutie sa riadilo nasledujúcim 

programom: 

1. Otvorenie 
2. Rekonštrukcia parkoviska Ulica Tamaškovičová Trnava (OÚRaK) 
3. Rekonštrukcia Ulice Halenárska (OÚRaK) 
4. Návrh novej organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán (OÚRaK) 
5. Diskusia 
6. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda Mgr. Marcel Behro, ktorý prítomných privítal 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Členovia komisie jednomyseľne 

odsúhlasili program zasadnutia. 

 

2. Ing. Hlbocký z OÚRaK oboznámil komisiu s návrhom riešenia statickej dopravy 

parkoviska pri bytovom dome č. 15 na Ulici Tamaškovičovej. Komisia 

jednomyseľne odporučila postúpenie návrhu do VMČ na vyjadrenie. 

 

3. Ing. Kadlíček z OÚRaK predstavil návrh organizácie dopravy v centrálnej mestskej 

zóne. Ing. Stanko informoval o vydaní stavebného povolenia na rekonštrukciu 

odchodného domu Jednota, ktorá potrvá do roku 2015. Zásobovanie stavby bude 

realizované obojsmerne Ulicou Halenárskou, z toho dôvodu nie je možné 

uskutočniť zjednosmernenie predmetnej ulice pred ukončením rekonštrukcie 

obchodného domu Jednota. Komisia návrh organizácie dopravy CMZ berie na 

vedomie a odporúča postúpenie dokumentácie do VMČ. 

 

4. Ing. Kadlíček odprezentoval návrh organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán. 

Komisia návrh berie na vedomie a jednomyseľne odporúča uskutočniť prezentáciu 

simulácie dopravného zaťaženia Tulipánu jej spracovateľom a počkať na 

zaťaženia zistené prevádzkovateľom IDS.     

 

5. Ing. Augustínová informovala komisiu o cenovom prepočte variantného riešenia 

sanácie resp. výstavby mosta pri Bernolákovej bráne, podľa údajov projektanta 

Ing. Slašťana, spracovateľa diagnostiky uvedeného mosta. Komisia sa 

jednomyseľne uzniesla na rekonštrukcii mosta v zmysle navrhnutého variantu C. 
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6. V diskusii boli prítomnými prednesené tieto pripomienky, návrhy a informácie: 

 

a) Bc. Krištofík navrhol zmenu názvu Coburgovej ulice č. 84 na Ulicu 

Strojárenskú, z dôvodu zamedzenia prejazdu nákladných vozidiel Coburgovou 

ulicou. Komisia sa jednomyseľne uzniesla na spracovaní návrhu zmeny názvu 

ulice a jeho postúpení do Mestského zastupiteľstva. 

b) Bc. Krištofík navrhol umiestniť návestidlo svetelnej signalizácie na Ulici 

Dohnányho v smere do centra mesta v mieste križovania ulíc Dohnányho 

a Stromová. Z dôvodu vytvorenia plynulejšieho prejazdu vozidiel ľavého 

odbočenia zo Stromovej ulice na Ulicu Dohnányho. 

c)  Ing. Stanko informoval o možnosti zavedenia blikajúceho zeleného svetelného 

signálu na svetelných križovatkách. Komisia sa jednomyseľne uzniesla na 

zavedení blikajúceho signálu na križovatkách ulíc Kollárová – Hospodárska – 

Dohnányho a Hospodárska – Študentská – Radlinského. 

d) Ing. Alchus upozornil na nejednotnosť označenia času zásobovania na 

dopravnom značením vymedzujúcom pešiu zónu v centrálnej mestskej zóne.  

e) Ing. Stanko oboznámil komisiu so spracovaným návrhom parkovacích státí pre 

taxíky na Trojičnom námestí. Komisia jednomyseľne návrh odsúhlasila. 

f) Ing. Novák z ODaKS komisiu informoval o návrhu a potrebe vybudovania 

nových zastávok pre mestskú autobusovú dopravu. Návrhy nových 

autobusových zastávok sú spracované na uliciach Bottova, Tamškovičova 

a obojstranné zastávky na ulici Hlboká a Sladovnícka. Komisia návrhy 

zastávok jednomyseľne odsúhlasila.  

 

7. V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a rokovanie 

komisie ukončil. 

 

 V Trnave 11.07.2011 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Behro 
predseda Komisie dopravy 

a verejnoprospešných služieb 
 

 

Zapísal: Ing. Lenka Balažovičová 


