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  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

 Zápisnica č. 4/2020 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 13.10.2020 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

  

Program: 

 

1. Otvorenie 

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

2020-2021 /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  ZÚ MK a chodníkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020-

2021 predložil za TSM Nové Mesto nad Váhom Ing. Lackovič /viď priložená správa/ a za SC TSK 

Trenčín predložil p. Školík /viď priložená spáva/. Komisia  predložené správy zobrala na vedomie.  

K bodu č. 3: 

V komisii boli prerokované nasledovné požiadavky: 

-odvolanie k vyjadreniu sa komisie zo dňa 9.6.2020, ktorú predložili Ing. Hladká p. Medveď. Komisia 

danú problematiku na ul. Mlynskej podrobne prehodnotila a odporúča ponechať  pôvodné vyjadrenie 

zo dňa 9.6.2020. 

-žiadosť o prehodnotenie dopravnej situácie na ul. kpt. Nálepku pri III. ZŠ najmä v ranných hodinách 

t.j. od 7.30 hod. do 8.00 hod. Komisia danú problematiku podrobne prehodnotila a odporúča aby MsP 

inkriminovanom čase  v danej lokalite vykonávala dohľad na zabezpečenie bezpečnosti žiakov 

prichádzajúcich do školy. 

-žiadosť od vlastníkov bytov Klčové  č. 93/15,16,17,18 kde požadujú vyhradené parkovanie pre  daný 

bytový dom vo vnútro bloku  - vyhradené parkovanie nie je možné prideliť nakoľko VZN mesta bolo 

zrušené a z tohto dôvodu sa parkovacie miesta neprituľujú. 

-obyvatelia bytového domu Klčové  č. 93/15,16,17,18 požadujú parkovanie pred rodinnými domami 

na ul. Klčové – parkovanie nie je možné z dôvodu dopravného značenia t.j. osadenie DZ 231/ zákaz 

vjazdu pre všetky vozidlá / s dodatkovou tabuľkou . 

-komisia odporúča doplniť projekt dopravného značenia na ul. Bratislavská s tým, že ulica pozdĺž 

garáži bude uzavretá  celá DZ 231 /zákazom vjazdu pre všetky vozidlá/ s dodatkovou tabuľkou 
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„Okrem dopravnej obsluhy“ a na ul. Fraňa Kráľa / od Zariadenia pre seniorov/ bude osadená DZ 

215/zákaz odbočenia  vľavo a na ul. Fraňa Kráľa pri garáží číslo 4239/16 bude osadená DZ 215 / 

zákaz odbočenia vpravo s dodatkovou tabuľkou „Okrem dopravnej obsluhy“.  

-Ing. Rastislav Petkanič vedúci oddelenia výstavby informoval členov komisie o viacerých 

investičných zámeroch v centre mesta (mestskej pamiatkovej zóne).  

V zmysle platného ÚPN mesta sa toto územie navrhuje ako polyfunkčné s funkciami 

bývania, komerčnej vybavenosti a administratívy. V tejto lokalite sa uvažuje zóna so skľudnenou 

dopravou. Viazaná statická doprava je navrhovaná v druhom horizonte, s možnosťou využitia 

podzemného parkovania. 

Všetky zámery majú za cieľ oživenie centra umiestnením bývania a komerčnej vybavenosti. 

KVRM odporúča vyriešiť statickú dopravu. Jednou z možností je uvažovať s výstavbou 

parkovacieho domu na ul. Komenského. 

 

K  bodu č. 4: 

 

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

účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

Miroslav Ostrenka       Alena Rudyová 

  predseda komisie       tajomník komisie   

 

 


