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  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 12.4.2022 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informatívna  správa o činnosti MsP Nové Mesto nad Váhom v oblasti dopravy za  rok 2021 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka predseda komisie. 

K bodu č. 2: 

Informatívna  správa o vyhodnotenie činnosti MsP Nové Mesto nad Váhom v oblasti dopravy za  rok 

2021-predložil  p. Kubák, ktorý sa v správe zameral na oblasť dopravy, ďalej oboznámil komisiu, že 

v II. polroku 2021 sa Mestská polícia venovala  zavedeniu objektívnej zodpovednosti v našom meste. 

Komisia bez pripomienok predložené správy zobrala na vedomie.  

K bodu č. 3: 

Do komisie predložil predseda komisie p. Ostrenka petíciu občanov bytovky na ul. J. Weisseho 

332/18 v Novom Meste nad Váhom ohľadom vyriešenia situácie s parkovaním pred a za bytovkou 

a vjazdom cudzích osobných motorových vozidiel, ktoré nerešpektujú dopravné značenie v tejto 

lokalite. Po rozsiahlej diskusii zo strany zástupcov občanov, ktorí podpísali petíciu a taktiež členov 

komisie bolo dohodnuté, že  v tejto lokalite bude Mestská polícia vykonávať intenzívnejšie kontroly 

dodržiavania jestvujúceho dopravného značenia. 

 - ul. Nová - /výjazd na ul. Čachtickú /jestvujúce kontajnery, ktoré stoja na príslušnej miestnej 

komunikácii je potrebné presunúť na iné miesto z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. 

-p. Chlebíková na základe žiadosti p. Skovajsovej a spol. požaduje na ceste I/61posunúť DZ začiatok 

obce Nové Mesto nad Váhom ďalej k „hydrocentrále“, nakoľko je križovatka cesty I/61 s MK 

nebezpečná, frekventovaná a tomto úseku cesty sú vo výstavbe ďalšie rodinné domy súčasne 

s vjazdmi a výjazdmi v záhradkárskej oblasti. Na danej cestnej komunikácii je momentálne najvyššia 

dovolená rýchlosť 90 km/h. Riešenie posunutia DZ zabezpečí formou dopravného projektu p. Farkaš, 

ktorý bude predložený na ďalšom zasadnutí komisie dopravy.  

-p. Majerník - na križovatke ulíc Športová a Sasinkova je potrebné nastaviť dopravné zrkadlo na 

opačnú stranu ( t.j. smer na futbalový štadión ). Rozhľadové podmienky sú jasne v prospech zmeny 

nastavenia dopravného zrkadla na opačnú stranu ako doteraz. 

K  bodu č. 4: 

      Na záver p. Rudyová  poďakovala členom komisie a prítomným občanom za účasť a zasadnutie 

komisie ukončil. 

V Novom Meste nad Váhom, 13.4.2022 

                  

Miroslav Ostrenka                                                                                 Alena Rudyová 

 predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 


