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Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
poslanecká schránka 
MsÚ, Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka Prešov: 

Vec 
Interpelácia XII/2011/125 - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 
odpovedám Vám na Vašu interpeláciu vznesenú na XTI. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove, ktoré sa 

konalo dňa 26.10.2011. 
Dopravné značenie a zariadenie na miestnych a účelových kotnunikáciách v meste Prešov sa 

realizuje na základe určenia na použitie dopravného značenia a zariadenia, ktoré v zmysle §3 ods. 2 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon) v znení neskorších prepisov 
vydáva cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, t. j . Odbor hlavného architekta, 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia. Následnú realizáciu v teréne vykonáva správca 
miestnych komunikácií. 

K úpravám dopravného značenia a zariadenia dochádza na základe žiadostí a podnetov zo strany 
občanov, dopravného inšpektorátu, mestskej polície, iných štátnych orgánov, prípadne z vlastného 
podnetu správneho orgánu 

Občania žiadajú vo väčšine prípadov o usmernenie statickej dopravy, resp. vjazdov do 
vnútroblokových priestorov, prípadne o upokojenie dopravy. 

Každú požiadavku správny orgán preverí a posúdi s dôrazom na to, ako požadovaná úprava 
ovplyvní cestnú premávku. Navrhnuté riešenie konzultuje s dopravným inšpektorátom, bez ktorého 
súhlasu nieje možná realizácia navrhovaných úprav. 

Pokiaľ sa pripravuje rozsiahlejšia a komplexnejšia úpravu dopravného značenia v nejakom území, 
napr. ako v roku 2010 v časti Táboriska - I. etapa, správny orgán navrhované zmeny prezentoval na 
zhromaždení občanov predmetnej lokality. Ďalej napr. obmedzenie nákladnej dopravy do územiu I. 
mestského okruhu (v roku 2009) alebo na ul. 17. novembra bolo občanom vopred oznámené cestou 
miestnych médií a web stránky mesta. 

Zmeny v dopravnom značení nepodliehajú správnemu konaniu, preto nieje povinnosťou správneho 
orgánu vopred o tomto informovať a žiadať stanoviská občanov. Nestrannosť a opodstatnenosť je 
zabezpečená nevyhnutným súhlasom zo strany príslušného dopravného inšpektorátu. Napriek tomu sa 
správny orgán snaží o zmenách informovať občanov mesta ako je uvedené vyššie. 
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