Petícia 02/2020
Predmet petície: Petícia za namontovanie vyvýšených retardérov
Dátum podania petície: 03.03.2020
Spôsob vybavenia:
Mestu Komárno bola dňa 03.03.2020 postúpená Okresným úradom v Komárne odborom
cestnej dopravy a pozemných komunikácií petícia od obyvateľov ulice Slnečnej v Komárne
za namontovanie vyvýšených retardérov na Slnečnej ulici v Komárne z dôvodu bezpečnosti
obyvateľov tejto časti ulice.
Vzhľadom na to, že doručená petícia nespĺňala podmienky podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov, mesto Komárno listom č.
9477/2849/PREDN/2020 zo dňa 11.03.2020 zaslalo Výzvu na odstránenie nedostatkov
petície.
Dňa 06.04.2020 sa uskutočnilo jednanie za prítomnosti zástupcu petície a prítomnosti
zamestnancov mestského úradu v súvislosti s odstránením nedostatkov petície. Dohodlo sa,
že v súvislosti možného riešenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na Slnečnej ulici,
Komunálny odbor Mestského úradu Komárno vykoná miestnu obhliadku a vyžiada
vyjadrenie dopravného inžiniera.
Mestský úrad Komárno - komunálny odbor, oddelenie dopravy, analytiky a MOS po
preskúmaní petície za namontovanie vyvýšených retardérov usúdil, že táto požiadavka
vzhľadom na investičný zámer namontovania vyvýšených retardérov ako napr. pri
obchodných domoch Lidl a Merkury Market dosahuje v peňažnom vyjadrení výšku cca
15.000 eur. Takéto riešenie tejto miestnej jednosmernej komunikácií nie je vhodné z dôvodu
zvýšenia hluku a produkcie škodlivých emisií.
Na základe predbežnej dopravnej štúdie realizácia nového dopravného riešenia na
križovatke ul. Trstinová a Slnečná by vyžadovala finančné investície. Mesto Komárno túto
investíciu nevie uskutočniť, keďže z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením
COVID-19 nové investičné akcie mesta sú pozastavené.
V zmysle vyššie uvedených skutočností v súčasnej dobe petícií nie je možné vyhovieť.
Neprispôsobiví vodiči a rýchla jazda, je jednoznačné porušovanie zákona o cestnej
premávke a vodič, ktorý so svojím motorovým vozidlom na predmetnej miestnej komunikácii
nedodržuje dopravné značenie, a pravidlá cestnej premávky sa dopúšťa priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mesto Komárno vyžiada súčinnosť mestskej
polície, aby vykonávali častejšie kontroly v tejto lokalite.
Podanie označené ako petícia bude mesto evidovať ako požiadavku na zaradenie do
kapitálových výdavkov rozpočtu mesta do budúceho rozpočtu na rok 2021.
Rozhodovanie o prioritách jednotlivých investícií patrí do kompetencie mestského
zastupiteľstva, preto jednotlivé investičné akcie môžu byť realizované až po schválení
investičného plánu v mestskom zastupiteľstve.
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