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VEC : Vysiedok vybavenia Petície za uvedenie organizácie dopravy na uliciach Kvetinová a Pod
Stráñou ^Bánskej Bystrici do stavu pred dñom 12.4.2012 (dosledok nezákoného riesenia
petície Ing. Brinzu)

Mestu Banská Bystrica ako orgánu verejnej moci bola dña 2.5.2016 dorucená petícia
obyvatel'ov ulíc Kvetinová a Pod Stráñou, v ktorej ziadajú uvedenie organizácie dopravy na

uliciach Kvetinová a Pod Stráñou do stavu pred dñom 12.4.2012. Predlozená petícia nespíñala
nálezitosti podPa zákona c. 85/1990 Zb. opeticnom práve aosoby urcené vpetícii na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci boli vyzvané dña 3.5.2016 na jej doplnenie.
Doplnenie predlozenej petície vykonal pan Vladimír Brummer dña 2.6.2016.

Petícia obyvatel'ov ulice Kvetinová a Pod Stráñou za uvedenie organizácie dopravy na
uliciach Kvetinová a Pod Stráñou do stavu pred dñom 12.4.2012 bola Mestom Banská
Bystrica ako orgánom verejnej moci vyhodnotená ako neopodstatnená.

Vobdobí pred 12.4.2012 bola na ulici Pod Stráñou odojsmerná premávka, s dopravnym
znacením Iny zákaz ,,Prejazd zakázany".

Vroku 2012 bola zrealizovaná zmena v dopravnom znacení na ul. Pod Stráñou ato na
základe stavebno-technickych parametrov (sírka komunikácie) predmetnej komunikácie

a stanoviska Okresného dopravného inspektorátu v Banskej Bystrici. Na základe st'azností
a petícií obcanov dotknutej lokality Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslusny
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Mesto Banská Bystrica

cestny

správny

orgán

pre

miestne

aúcelové

komunikácie,

navrhovalo

Okresnému

dopravnému inspektorátu vBanskej Bystrici zmeny v dopravnom znacení niekol'kokrát,
vyvolalo k problematike dopravného znacenia aj osobné stretnutie za úcasti riaditel'a ODI

vBanskej Bystrica aprimátora mesta. Okresny dopravny inspektorát vBanskej Bystrici
s navrhovanymi zmenami nesúhlasil s odóvodnem'm, ze zmena dopravného znacenia

spocívajúca v návrate k jazde vozidlám v oboch smeroch, aj ked' len pre dopravnú obsluhu,
vzhl'adom na ochranu záujmov bezpecnosti aplynulosti cestnej premávky je mozná iba po

zrealizovaní

úpravy sírkovych parametrov predmetnej

komunikácie atiez zpohl'adu

nadvaznosti komplexného riesenia sirsích dopravnych vzt'ahov.

Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslusny cestny orgán pre miestne aúcelové

komunikácie v súcinnosti sustanovením § 3 ods. 7 cestného zákona, móze urcovat'
pouzívanie

dopravnych

znaCiek

a dopravnych

zariadení

na

miestnych

aúcelovych

komunikáciách len so súhlasom dopravného inspektorátu.

Na základe uvedeného Mesto Banská Bystrica, ako príslusny cestny správny orgán, nie je
oprávnené vyhoviet' poziadavke petície ,,Petícia za uvedenie organizácie dopravy na uliciach
Kvetinová a Pod Stráñou v Banskej Bystrici do stavu pred dñom 12.4.2012.
S pozdravom

primátor mesta

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk "
Drzitel'certifikátu STN EN 1SO 9001:2009 pre systém manaiérstva kvality v oblasti vykonu samospravy

