Č. sp. 734/2016

V Dunajskej Lužnej dňa 13.06.2016

Výsledok vybavenia petície
Dňa 18.04.2016 bola Obci Dunajská Lužná doručená petícia za zmenu obojsmernej komunikácie na
jednopruhovú, jednosmernú komunikáciu a zachovanie výsadby tují, verejnej zelene na Krátkej ulici,
ktorú podala osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie
petičných hárkov poštou a to:
• Martin Kyščiak
V podanej petícii obyvatelia Obce Dunajská Lužná bývajúci na Krátkej ulici žiadali Obecný úrad
a Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej vzhľadom na technické parametre komunikácie zmeniť na
Krátkej ulici obojsmernú komunikáciu na jednopruhovú – jednosmernú komunikáciu, pričom doprava
bude riadená smerom ku komunikácii Košariská III/0632. Po celej dĺžke Krátkej ulice stanoviť
maximálnu rýchlosť 30 km/hod.. Osadiť pevný nemontovaný retardér – spomaľovač rýchlosti. Vylúčiť
a zakázať vjazd nákladných vozidiel a stavebných strojov na Krátku ulicu okrem dopravnej obsluhy.
Zachovať výsadbu 18 ks tují – verejnej zelene na Krátkej ulici.
V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve orgán verejnej moci petíciu prešetril. O predmete petície
museli rozhodnúť poslanci Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej na svojom rokovaní a to sa
uskutočnilo dňa 31.05.2016.
Na základe ustanovenia § 5 ods. 7 ,,orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli ak to technické
podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia“.
Predmet podanej petície bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2016 a bolo
prijaté uznesenie č. 2016/5-19, kde zastupiteľstvo berie petíciu občanov na vedomie.
Obec Dunajská Lužná ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 2 ods. 2, zákona číslo
534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové
komunikácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších zmien a doplnkov, konštatuje, že miestna komunikácia Krátka ulica nebude
zjednosmernená z dôvodu, že sa jedná o jednu z dvoch prístupových komunikácii do lokality s hustou
individuálnou zástavbou. Vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu v obci, pristupuje obec
k jednosmerňovaniu miestnych komunikácií len v prípadoch, keď svojimi šírkovými pomermi nespĺňajú
STN pre obojsmernú premávku, alebo na základe odporúčania dopravného inšpektorátu.
Obec v uplynulých týždňoch zrekonštruovala komunikáciu Krátka ulica, na ktorej vybudovala za účelom
zvýšenia bezpečnosti dva spomaľovacie prahy. V lokalite bude znížená najvyššia povolená rýchlosť na
max. 30 km/h a vylúčená nákladná doprava okrem dopravnej obsluhy.
Komunikácia svojimi šírkovými pomermi spĺňa STN pre obojsmernú premávku.
Tuje vysadené na Krátkej ulici boli zachované.
Týmto považujeme petíciu za vybavenú.

