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Oznámenie o vybavení petície 

 

 

Predmet petície: Požiadavky na zmeny dopravy na ulici Brezová 

Petíciu podal: ..... 

Petíciu prešetrovali:   

Ing. Roman Bohun – špeciálny stavebný úrad, OVŽPaD 

Ing. Ivan Šteffek – vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy 

 

Výsledok prešetrenia petície:  

 

K bodu petície č. 1: 

- ul. Brezová je z hľadiska dopravnej infraštruktúry dôležitá spojnica zabezpečujúca prepojenie 

centra a východnej časti mesta Senica, 

- na križovaní ulíc Brezová a Komenského kde je vchod do II. ZŠ a do Materskej škôlky, je 

určené dopravné značenie „Školská zóna“, v ktorej platia konkrétne pravidlá cestnej premávky, 

- v tejto oblasti nie je evidovaná nehodová udalosť na uvedenom úseku, pri ktorej by bol 

zranený chodec a bezpečnosť občanov týkajúca sa kolíznych situácií na ul. Brezová je 

zabezpečená v dostatočnej miere, 

- stavebná čiara na ul. Brezová je 11,6 m od vozovky, pričom medzi vozovkou a chodníkom je 

4,5 m bezpečnostné ochranné pásmo zelene a prašnosť je v porovnaní s inými lokalitami mesta 

minimálna, 

- v prípade povoľovania výstavby za ul. Komenského bude opätovne hodnotená zaťaženosť 

dopravy a taktiež parametre výstavby dopravnej infraštruktúry už v územnom rozhodnutí. 

 

Bod petície č. 1 bol vyhodnotený ako neopodstatnený. 

 

K bodu petície č. 2: 

- zvislú dopravnú značku č. B37 Prejazd zakázaný už nie je možné podľa platnej legislatívy 

určiť a nie je v súčasnosti ani nijako nahradená inou dopravnou značkou.  

 

Bod petície č. 2 bol vyhodnotený ako neopodstatnený. 

 

K bodu petície č. 3: 

- prerušovanú žltú čiaru označujúcu zákaz státia už nie je podľa platnej legislatívy možné určiť. 

Naďalej však platí § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z., že vodič smie zastaviť a stáť len vpravo 

v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na 



jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 

najmenej 3 m pre každý smer jazdy (šírka ul. Brezová je 6,8 m). 

 

Bod petície č. 3 bol vyhodnotený ako neopodstatnený. 

 

K bodu petície č. 4: 

- vzhľadom na uvedený význam miestnej cesty ul. Brezová mesto neuvažuje s reguláciou 

presmerovaním autobusovej dopravy cez iné lokality mesta Senica z dôvodu šírkových 

pomerov vedľajších ulíc.  

 

Bod petície č. 4 bol vyhodnotený ako neopodstatnený. 

 

K bodu petície č. 5: 

- na miestnej ceste ul. Brezová je možné vylúčiť nákladnú dopravu určením trvalého 

dopravného značenia prostredníctvom cestného správneho orgánu mesta Senica a len na 

základe súhlasného záväzného stanoviska ODI Senica. 

 

Bod petície č. 5 bol vyhodnotený ako neopodstatnený. 

 

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku: 

Nakoľko petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená neboli navrhnuté žiadne 

konkrétne opatrenia. Požiadavky petície sú nad rámec súčasného dopravného systému 

určeného v danej lokalite a platnej legislatívy. 

 

Výsledok prešetrenia petície: Petícia je v celom rozsahu neopodstatnená. 

 

Napriek vyššie uvedenému mesto navrhlo a zakomponovalo do Územného plánu mesta Senica 

v rámci prebiehajúcich zmien a doplnkov z dôvodu narastajúcej intenzity dopravy cez mesto 

Senica viacero tras ciest miestneho alebo regionálneho významu, ktoré odľahčia automobilovú 

dopravu zastavaného územia mesta, konkrétne aj predmetnú juhovýchodnú časť mesta, ktorá 

je zaťažovaná prechádzajúcimi dopravnými prostriedkami, ktoré obchádzajú hlavné dopravné 

koridory. 

 

Aj keď v súčasnosti nie je vzhľadom na platné právne predpisy možné zrealizovať okamžitú 

zmenu dopravnej situácie na Brezovej ulici, bude mesto Senica tento stav aj na základe Vašej 

petície monitorovať so zvýšeným záujmom, aby bolo možné prípadné zlepšenia zapracovať do 

pripravovaného Územného plánu mesta Senica. Pevne verím, že tieto chystané zmeny vo 

výsledku prispejú nielen ku skvalitneniu dopravnej situácie občanov žijúcich na Brezovej ulici, 

ale tiež k výraznému zlepšeniu celkovej dopravnej infraštruktúry v meste Senica. 

 

V Senici dňa 13.4.2022                                                           

 

                                                                                                                        

                                                                                         Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.  

primátor mesta 

 

 

           

                                                                                                      


