PETÍCIA
za okamžitú opravu Vážskeho mosta v Komárne (most ev. č. 63-025),
výstavbu kruhového objazdu na križovatke A6 (križovatka ciest I/63, I/64 a III/1463 – odbočka do Iže)
a výstavbu kruhového objazdu na križovatke A8 (križovatka ciest I/64 a II/589 – odbočka do Chotína)
My, podpísaní občania a obyvatelia mesta Komárno a okolitých obcí na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov vzhľadom na neúnosnú dopravnú situáciu, žiadame
príslušné štátne orgány (predovšetkým Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovenskú správu
ciest) o okamžitú opravu Vážskeho mosta v Komárne (ev. č. 63-025) a o urgentné vybudovanie kruhového objazdu na
príjazdovej ceste z Iže do Komárna (križovatka A6 – križovatka ciest I/63, I/64 a III/1463) a kruhového objazdu na
príjazdovej ceste z Chotína smerom na hlavnú cestu do Komárna (križovatka A8 – križovatka ciest I/64 a II/589).
Vyhlasujem, že som bol s obsahom tejto petície oboznámený pred jej podpísaním, že som obsahu petície
porozumel v celom jej znení a na znak súhlasu s touto petíciou ju svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem.
Mi, Komárom város és a környező települések lakosai a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 27. cikkelye és
a 85/1990-es számú petíciós törvény értelmében, az elviselhetetlen közlekedési helyzetre való tekintettel, az illetékes
állami szervektől (mindenekelőtt a Szlovák Köztársaság Közlekedésügyi és Építésügyi Minisztériumától és a Szlovák
Útkezelő Vállalattól) kérelmezzük a komáromi Vág híd (63-025) azonnali megjavítását, valamint kérelmezzük az
Izsáról Komáromba vezető bekötő útnál (A6 számú kereszteződés – az I/63, I/64 és III/1463 sz. utak kereszteződése)
és a Hetényről a Komáromba vezető főútnál (A8 számú kereszteződés – az I/63 és II/589 sz. utak kereszteződőse) a
körforgalmak azonnali kiépítését.
Kijelentem, hogy a petíció tartalmáról annak aláírása előtt tájékoztatást kaptam. A petíció egész tartalmát
megértettem és jóváhagyásom jeléül saját kezű aláírásommal megerősítem.
Por.č.
Sorszám

Meno a priezvisko
Név és vezetéknév

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, názov obce, PSČ)
Állandó lakhely (utca, házszám, település, irányítószám)

Podpis
Aláírás

Organizátor a predkladateľ petície/ A petíció szervezője és benyújtója: Bocian - Gólya o.z., IČO: 42427215, sídlo/székhely: Malá 460 Chotín, 946 31, predseda/elnök: Éva Rozbroy
Predseda petičného výboru/a petíciós bizottság elnöke: Éva Rozbroy, 460 Chotín, 946 31. Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu/A petíciót elbíráló
szervekkel való kapcsolattartásra megbízott személy: Éva Rozbroy, 460 Chotín, 946 31. Členovia petičného výboru/A petíciós bizottság tagjai: Ing. István Domin, č.374,946 39 lža,
MUDr. Szilárd Ipóth, Okružná cesta 92B/4, Komárno 945 01, Ernő Kárpáty, Komárňanská 1320/6, Kolárovo 946 03, Dipl.s. Eva Jancsóová, Fraňa Kráľa 2/1261, Šaľa 927 05,
Mgr. Örs Orosz, č. 97, Moča 946 37.

