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  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

Zápisnica č. 2/2021 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 12.10.2021 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o ZÚ MK a chodníkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 

2021-2022 /správu predloží TSM a SC TSK / 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu č. 1 : 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka predseda komisie. 

K bodu č. 2: 

Informatívnu správu o oprave výtlkov po zime na území Mesta Nové Mesto nad Váhom za TSM 

Nové Mesto nad Váhom oboznámil Ing. Polák a za TSKSC závod Nové Mesto nad Váhom oboznámil 

p. Školík /  viď priložený materiál /. Komisia správy zobrala na vedomie . 

K bodu č. 3: 

V komisii boli prerokované nasledovné požiadavky: 

- ul. Športová- /výjazd s novovybudovaných garáži / požadujú osadenie zrkadla.  Komisia odporúča 

výjazdovú komisiu a danú situáciu  riešiť v teréne. 

- prehodnotenie svetelnej križovatky  smer od Ľ. Podjavorinskej do mesta. Komisia odporúča 

vybudovať nový bajpas / v zelenom páse pri požiarnikoch / - danú úlohu dať do rozpočtu  / 

vyhotovenie projektovej dokumentácie /a  do programu výstavby na rok 2022 . 

- Hájovky ul. Tematínska / hlavný vchod do 5.ZŠ / požadujú zjednosmernenie danej ulice. Komisia 

odporúča výjazdovú komisiu a danú situáciu  riešiť v teréne. 

-komisia požaduje od TSM plošne vyznačiť  prechody pre chodcov na ul.J.Kollára, Javorinska 

a J.Weisseho. 

- Bc. Farkaš – požaduje odstrániť prikázaný smer na druhom vjazde z ul. J. Kréna  do 

novovybudovaných  bytových  domov  /v bývalých kasárňach /. 

- komisia požaduje  na území celého mesta doplniť chýbajúce časti spomaľnacích prahov a taktiež 

uskutočniť ich náter. 

-komisia  požaduje ostrihanie presahujúcich konárov zo stromov na dopravné značky na ul. Športová, 

Sasinkova, M .Chrásteka, Klčové /oproti Cirkevnej školy/ a skontrolovať celé mesto. 

-p.Skovajsová, p.Chlebíková –požaduje na ceste I/61posunúť DZ Nové Mesto nad Váhom. Riešenie 

posunutia DZ zabezpečí formou dopravného projektu p. Farkaš, ktorý bude odsúhlasení v budúcej 

komisie. 

-na Zelenej vode občania požadujú osadenie  2 ks spomaľovacích prahov na komunikácii /od hotela 

Prela po jazero/. 

-p.Ostrenka  - upozornil na nefunkčný merač rýchlosti na ul. Športová a je potrebné aby TSM daný 

merač opravili. 
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- natrieť všetky stĺpiky na území mesta na ktorých sú osadené DZ. 

- na ul. J.Weisseho je potrebné doplniť zvislé DZ pre chodcov. 

-na ul.Kmeťova boli firmou UNITAS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom  osadené nové trvalé dopravné 

značenie, ktoré je odsúhlasené Okresným riaditeľstvom PZ SR-ODI Nové Mesto nad Váhom zo dňa 

2.3.2018 .Následne Mesto Nové Mesto nad Váhom vydalo určenie na trvalé dopravné značenie zo 

dňa 21.7.2021.Komisia zobrala na vedomie a bez pripomienok novo osadené dopravné značenie 

v tejto lokalite.  

  

Dňa 19.10.2021 bola uskutočnená výjazdová dopravná komisia kde bolo riešenie nasledovne: 

-miestna komunikácia pred hlavným vchodom do 5.ZŠ - bola požiadavka zjedosmernenia danej MK 

a komisia nesúhlasí . 

-pri obhliadke parkoviska pri 5.ZŠ komisia skonštatoval, že by bolo vhodnejšie kolmé plošné 

značenie zmeniť na šikmé. 

- parkovací dom / Hájovky/ požadujú výjazd z daného domu cez chodník na ul. Považská, stý že 

potrebné sklopiť obrubník aby os.  vozidlá mohli plynule vychádzať na M.Crásteka. 

-ul. Športová- /výjazd s novovybudovaných garáži / požadujú osadenie  zrkadla.  Komisia odporúča 

výjazdovú komisiu a danú situáciu  riešiť v teréne. Komisia  neodporúča osadenie zrkadla a požaduje 

premiestnenie kontajnera/ ktorý je umiestený na chodníku / s tým, že kontajnerové státie sa rošíri 

a daný kontajner sa z chodníka umiestený do rozšíreného kontajnerového státia a ,a danej ul. Športová 

budú osadené 2 ks DZ zákaz zastavenia. Projekt dá spracovať prevádzkovateľ novovybudovaných 

garáží, ktorý bude odsúhlasený ODI  Nové Mesto nad Váhom a mesto vydá určenie na osadenie DZ. 

- v križovatke ul.Škultétyho a Jileníckeho je potrebné uskutočňovať častejšie kontroly zo starny MsP 

/ státie os. motorových vozidiel v križovatke/. 

- na ul. Jilemníckeho  je potrebné zvolať príslušný volebný výbor a občanov danej ulice, kde je 

potrebné preriešiť dopravnú situáciu ohľadom pazákaz státia po obidvoch stranách /.  

 

K  bodu č. 4: 

 

      Na záver p. Ostrenka predseda komisie  poďakoval členom komisie a prítomným občanom za 

účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

V Novom Meste nad Váhom : 29.11.2021 

 

         

  

 

 

Miroslav Ostrenka                      Alena Rudyová 

   predseda komisie           tajomník komisie  


