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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
14.02.2018 
 
 
Na zasadnutí MZ ste interpelovali primátora mesta v nasledovných veciach: 

 
1. Dal by sa zvýšiť počet priechodov pre chodcov na Cintorínskom rade, pri cintoríne?   

 
Odpovede na Vaše otázky položené ústne:  
 

1. Mestský úrad v Komárne, komunálny odbor, oddelenie dopravy, analytiky a MOS sa 
už zaoberal s problematikou priechodu pre chodcov na ulici Cintorínsky rad. Po 
konzultácii s odborníkmi v oblasti dopravy a zaujatia odborného stanoviska sme 
dospeli k záveru, že  z dopravného hľadiska je možné umiestniť priechod pre 
chodcov pri dodržaní právnych predpisov a noriem na jedinom vhodnom mieste, a to 
pri bráne do priestoru medzi cintorínmi, pod lampou verejného osvetlenia, čo 
podmieňuje vybudovanie chodníka v zelenom páse a v novom chodníku pri múre 
cintorína urobiť bezbariérovú úpravu. Umiestnenie navrhovaného priechodu má širšie 
náväznosti, ktoré je potrebné riešiť. Nevyhnutnou súčasťou umiestnenia 
navrhovaného priechodu je zjednosmernenie úseku Ul. biskupa Kiralya medzi 
križovatkami s ul. Cintorínsky rad a Špitálska. Dôvodom je nutnosť odstránenia 
kritického bodu - dvoch za sebou tesne nasledujúcich križovatiek na ul. Cintorínsky 
rad (s Ul. biskupa Királya a Gazdovská), nakoľko sa tu  vodiči zaraďujú na hlavnú – 
ulicu Cintorínsky rad veľkou rýchlosťou. ORPZ v Komárne tu eviduje viaceré 
dopravné nehody, a z toho dôvodu budú súhlasiť s umiestnením priechodu pre 
chodcov na ulici  Cintorínsky rad iba s podmienkou vylúčenia možnosti výjazdu z 
vetvy križovatky Ul. biskupa Királya. Ďalším pozitívom bude zjednodušenie výjazdu z 
mnohých napojených parkovísk, zníženie ohrozenia chodcov na 3 priechodoch na ul. 
bisk. Kiralya a vytvorenie väčšieho počtu pozdĺžnych parkovacích stojísk. 

 
 
S pozdravom                                                                                                            

         
 
 Ing. László Stubendek 

        primátor mesta  


