
Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. ľ, 902 14 Pezinok

ZÁZNAM o prešetrení petície
( Zákon o petičnom práve)

Predmet petície: Petícia občanov na riešenie nevyhovujúcej prejazdnosti Dobšinského ulice 

Petíciu podal: Ing. Oľga Vajsová, Pezinok - zástupca petičného výboru

Petícia doručená na ÚHK dňa 30.9.2019 a doplnená 4.10.2019

Petíciu prešetril: Vladimír Záleský, referent dopravy, oddelenie výstavby a životného prostredia

Zistený stav:
Dňa 30.09.2019 bola do podateľne Mestského úradu Pezinok doručená petícia na riešenie 
nevyhovujúcej prejazdnosti Dobšinského ulice, v zastúpení Ing. Oľgy Vajsovej,

Pezinok (ako zástupca petičného výboru).
Predmetná petícia bola podateľňou MsU v Pezinku zaregistrovaná v registratúre písomností pod 
číslom 31935/2019 a následne bola odstúpená a zaregistrovaná na ÚHK v centrálnej evidencii 

sťažností a petícií pod. 31/2019 - Pt. 4/2019.
V zmysle kompetencií hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok bola predmetná petícia odstúpená 
na oddelenie výstavby a životného prostredia na priame vybavenie.
Predmetom podanej petície bola žiadosť obyvateľov Dobšinského ulice v Pezinku na riešenie 
nevyhovujúcej prejazdnosti predmetnej ulice. Dôvodom nevyhovujúcej prejazdnosti je argumentácia, 
že z dôvodu dlhodobo trvajúcej zhustenej dennej dopravy na komunikácii 11/502 na Seneckej ulici, 
prichádza k neúmernému prejazdu motorovými vozidlami cez predmetnú ulicu. Doprava smerom na 
Modru je zhustená na základe lo uhového objazdu na Senkvickej ulici pri OR PZ Pezinok. Následne 
prichádza k obchádzaniu neprejazdného úseku cesty 11/502 cez Dobšinského ulicu. Z tohto dôvodu 
obyvatelia navrhli eliminovať vjazd dopravných prostriedkov na Dobšinského ulicu z cesty 11/502. 
Súčasťou podanej petície bol návrh na vykonanie nasledovných opatrení:
- zákaz vjazdu osobných a nákladných vozidiel od pondelka do piatka v čase od 14h do - 18h
- prikázaný smer jazdy v smere od Senkvickej ulice smerom k Seneckej ulice
- obmedzenie rýchlosti prejazdnosti komunikácie na 30km/h 
Obyvatelia taktiež poukázali na zlý technický stav vozovky.

Prešetrenie:
V máji 2019 bola na Mesto Pezinok doručená petícia obyvateľov Slnečnej ulice v podobnom znení. 
Taktiež navrhovali zjednosmernenie ulice smerom od Senkvickej ulice po Seneckú ulicu.
Mesto Pezinok predložilo Vašu petíciu na dopravnej komisii za prítomnosti dopravného inžiniera, kde 
sa prerokovali jednotlivé návrhy.

Záver:
Pri zjednosmernení oboch ulíc v rovnakom smere by prišlo k neúmernému zaťaženiu Mýtnej ulice, 
ktorá by ako jediná vyviedla vozidlá z predmetnej lokality na miestnu komunikáciu na Trnavskej 
ulici.
Pri zavedení zákazu vjazdu na Dobšinského ulici v určitom časovom rozmedzí, by tento zákaz platil 
rovnako pre všetky vozidlá z dôvodu, že mesto Pezinok nepristúpi na vydávanie výnimiek. 
Obmedzenie rýchlosti na predmetnej ulici by bolo nekontrolovateľné, z toho dôvodu by mesto mohlo 
pristúpiť k opatreniu vybudovania/ osadenia cestných spomaľovačov. Avšak toto opatrenie by malo 
za následok vytváranie nadbytočného hluku a otrasov.

Z vyššie uvedených dôvodov Mesto Pezinok navrhuje spracovať podklady pre dopravno - 
kapacitné posúdenie komunikácií a kapacitné podmienky križovatiek. Výstupom posúdenia 
bude analýza, ktorá ozrejmí súčasné dopravné zaťaženie a smerovanie dopravy v danej lokalite. 
Podaná petícia bude opätovne posudzovaná po spracovaní dopravno-kapacitného posúdenia 
miestnych komunikácií.
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Vladimír Záleský, OV a ŽP

Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok.,

Doručuje sa: Ing. Oľga Vajsová,
Na vedomie: Útvar hlavnej kontrolórky, MsÚ Pezinok

MESTO PEZINOK
W.Sgtský úrad 

Radničné námestie 7 
902 14 PEZINOK 
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Pežmok - zástupca petičného výboru

V Pezinku dňa 30.12.2019 
Zn.: ZalVl-1653-27055/2019
Vybavuje: Vladimír Záleský, odd. výstavby a životného prostredia, tel. 033/690 1501, 

email: vladimir.zalesky@msupezinok.slc
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