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Vybavuje/linka

PET8/16,OVZ-DS-156310/28403/2016,S297/16/DS/Vo

Mgr.Vaio/4330431 31.10.2016

Banská Bystrica

VEC: Petícia za zrusenie novovytvoreného obmedzenia zákazu státia na pravei strane
dopravnej komunikácie na Linovei uliei smerom do centra BB - vysledok wbavenia
petície

Na základe petície za zrusenie novovytvoreného obmedzenia zákazu státia na pravej strane
dopravnej komunikácie na Lipovej ulici smerom do centra BB, dorucenej na Mesto Banská Bystrica
dña 11.10.2016, Vám v zmysle § 5 ods.7 Zákona c.85/1990 Zb. o peticnom práve, v znení neskoráích
predpisov, dávame nasledovné vyjadrenie k vysledku vybavenia petície.
Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne prísluány cestny správny orgán pre miestne
a úcelové komunikácie podl'a § 61 ods. 2 písm. a) zákona 6.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov, podl'a § 3 ods. 2) a 7) zákona
C. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikáciách (cestny zákon) v znení neskorsích predpisov a podl'a § 2
ods. 2 zákona c. 534/2003 Z. z. o organizácii státnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemnych
komunikácií:

•

nesúhlasí s tvrdením, ze doplnením dopravného znacenia B 33 doplnenym na základe urcenia
pouzitia dopravného znacenia a dopravnych zariadení vydaného Mestom Banská Bystrica
pod.c.OVZ-DS-109477/14279/2013, ev.c\Urc.44/13/DS/Vb zo dña 5.6.2013, doSlo k zruSeniu
parkovacích miest, nakofko dopravné znacenie bolo doplnené len na zdóraznenie zákazu ktory
uz platil v zmysle § 23 ods.l, zákona o cestnej premávke a vozidlá ktoré tu stáli poruáovali
ustanovenie predmetného zákona, pretoze pri státí musí zostaf jeden jazdny pruh o sírke 3 m

pre kazdy smer jazdy.

^
•

súhlasí so zrusením dopravného znacenia B 33 za podmienky zjednosmernenia dopravy

v predmetnom úseku komunikácie na Ul.Lipová.

v súcasnosti pripravuje zjednosmernenie premávky na Ul.Lipová na základe urcenia pouzitia
dopravného znacenia, cím bude umoznené parkovanie vozidiel po pravej strane vozovky
v smere do centra v súlade so zákonom.
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Zjednosmeraenie dopravy na Ul.GaStanová bolo v rámci schval'ovacieho procesu, prejednané
so správcom miestnych komunikácií, ako aj s dopravcom zabezpecujúcim prímestskú a MHD,
takze v prípade, ze mate poznatky o poruSovaní zákona o cestnej premávke - jazdou v protismere,
je potrebné podaf podaf podnet na policajné zlozky, ktoré vykonávajú kontrolu dodrziavania
ustanovení zákona o cestnej premávke.

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
zastúpen^ Ing.arch. Jánom Baricom

vedúcim stavebného odboru MsÚ
na základe poverenia

Na vedomie:

Mestsk^ úrad v Banskej Bystrici, oddelenie dopravy a údrzby miestnych komunikácií
Mestská policía Banská Bystrica
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