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Vec 

Petícia obyvateľov malometrážnych bytov na Južnej triede č. 23, 25 a 27 v Košiciach                   

za zrušenie obojsmernej premávky motorových vozidiel s alternatívou  

- oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 

 

 

dňa 10.08.2022 bola mestu Košice doručená petícia obyvateľov malometrážnych 

bytov na Južnej triede č. 23, 25 a 27 v Košiciach za zrušenie obojsmernej premávky 

motorových vozidiel na vozovke situovanej pred malometrážnymi bytmi na Južnej triede č. 

23, 25 a 27 v Košiciach a jej nahradenie jednosmernou premávkou v smere z ulice 

Milosrdenstva                  na Vojvodskú ulicu. Mesto Košice žiadate o neodkladné riešenie 

problémov, ktoré Vás ako občanov dlhodobo obťažujú a sťažujú Vám každodenný život. 

Svoje požiadavky odôvodňujete nadmerným zaťažením seniorov a telesne postihnutých 

občanov žijúcich v malometrážnych bytoch  na Južnej triede č. 23, 25 a 27 v Košiciach 

hlukom a otrasmi, ktoré sú väčšie vzhľadom na obojsmernosť premávky na vozovke, ďalej 

splodinami výfukových plynov a taktiež vodičmi, ktorí údajne nedodržujú a porušujú pravidlá 

podľa dopravného značenia. Predmetnou petíciou žiadate mesto Košice, aby jednak došlo 

k zrušeniu obojsmernej premávky na vozovke situovanej pred malometrážnymi bytmi na 

Južnej triede č. 23, 25 a 27 v Košiciach a zároveň aby bola zabezpečená jednosmerná 

premávka v smere jazdy z ulice Milosrdenstva                                na Vojvodskú ulicu alebo 

alternatívne aby na tejto vozovke došlo k odstráneniu spomaľovacieho retardéru a k zníženiu 

rýchlosti motorových vozidiel zo 40 km/h                            na 20 km/h.  

 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) je „príslušný orgán verejnej moci povinný 

prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor 

s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.“ 
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            Po prešetrení skutočného stavu veci Vám mesto Košice oznamuje nasledovné: 

 

Riešením organizácie dopravy v predmetnom úseku sa zaoberal cestný správny orgán, 

ktorým je referát dopravy Magistrátu mesta Košice a dispečing dopravného značenia. Boli 

posúdené navrhované riešenia obyvateľov malometrážnych bytov na Južnej triede č. 23, 25 

a 27 v Košiciach, a to zjednosmernenie dopravy na Južnej triede 23 – 27 a zníženie rýchlosti 

a odstránenie spomaľovacieho retardéru.  Šírkové pomery komunikácie  na Južnej triede                       

23 – 27 v úseku od ulice Milosrdenstva po Skladnú ulicu  sú dostatočné na obojsmernú 

premávku a zjednosmernenie premávky je potrebné posudzovať komplexne v nadväznosti              

na okolité ulice. Na základe prehodnotenia a odborného posúdenia obidvoch návrhov, ktoré 

boli predložené obyvateľmi v petícii,  cestný správny orgán schválil alternatívu zníženia 

rýchlosti a odstránenie retardéra ( spomaľovacieho prahu ).  Pri jeho odstránení cestný 

správny orgán rešpektoval požiadavku obyvateľov ohľadom zníženia hlučnosti pri prejazde 

cez spomaľovací prah.    

 

Na záver mesto Košice uvádza, že cestný správny orgán už medzičasom odstránil 

spomaľovací prah a zrealizoval zmeny v dopravnom značení znížením rýchlosti motorových 

vozidiel zo 40 km/h na 30km/h na ulici Južná trieda od ulice Milosrdenstva po ulicu 

Vojvodskú v Košiciach.  

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností tejto petícii je možné vyhovieť s využitím 

alternatívy č. 2, kedy došlo k odstráneniu spomaľovacieho prahu a k zníženiu rýchlosti 

motorových vozidiel na 30km/h. Odoslaním tohto písomného oznámenia o vybavení petície 

sa v zmysle ust. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve považuje táto petícia za vybavenú. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop 

 riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie 

nájdete na www.kosice.sk alebo na úradnej tabuli mesta Košice. 

http://www.kosice.sk/

