
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

ZÁZNAM o prešetrení petície 
(Zákon o petičnom práve) 

Predmet petície: Petícia občanov na riešenie dopravnej situácie (zjednosmernenie) Slnečnej ulice 

Petíciu podal: Mgr Peter Selecký Pezinok- zástupca petičného výboru 

Petícia doručená na ÚHK dňa 22.05.2019 

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

Zistený stav: 
D1'ía 22.05.2019 bola do podateľne Mestského úradu Pezinok doručená petícia na riešenie dopravnej 
situácie (zjednosmernenie) Slnečnej ulice, v zastúpení Mgr. Petra Seleckého 

Pezinok (ako zástupca petičného výboru). 
Predmetná petícia bola podateľ11ou MsÚ v Pezinku zaregistrovaná v registratúre písomností pod 
číslom 16 697 a následne bola odstúpená a zaregistrovaná na ÚHK v centrálnej evidencii 
sťažností a petícií pod. 14/2019- Pt. 3/2019. 
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 Slnečnej ulice v Pezinku na riešenie dopravnej 
situácie (zjednosmernenie) predmetnej ulice. Dôvodom zjednosmernenia je argumentácia, že uvedená 
ulica slúži v poobed1'íajších hodinách pri zhustenej denno-dennej doprave ako skratka ku kruhovému 
objazdu pri Okresnom riaditeľstve policajného zboru Pezinok, čím vodiči obchádzajú zápchu smerom 
na Modru. Taktiež slúži ako skratka v doobedňajších hodinách na obchádzanie zápchy tvorenej 
v opačnom smere ( na Bratislavu), ktorú spôsobuje semafor pri OÚNZ Pezinok na Seneckej ulici. 
Pri oboch uvedených situáciách sa jedná o silne zhustenú a rýchlu premávku na Slnečnej ulici. Ďalším 
argumentom je zlý stav povrchu miestnej komunikácie, kde absentuje chodník. 

Zároveň predseda petičného výboru upozornil na zanedbané verejné osvetlenie, ktoré je zájdené 
špinou a neplní funkciu dostatočného osvetlenia ulice. 

Záver: 
V súčasnosti Mesto Pezinok spracováva podklady pre dopravno - kapacitné posúdenie komunikácií 
a kapacitné podmienky križovatiek. Výstupom posúdenia bude analýza, ktorá ozrejmí súčasné 
dopravné zaťaženie a smerovanie dopravy. 
Vaša žiadosť bude opätovne posudzovaná po spracovaní dopravno-kapacitného posúdenia miestnych 
komunikácií. 
Upozornenie na stav verejného osvetlenia na Slnečnej ulici bude oddelenie výstavby a životného 
prostredia riešiť ako podnet a uvedený stav sa preverí. 
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Doručuje sa: Mgr Peter Selecký, Pezinok - zástupca petičného výboru 
Na vedomie: Útvar hlavnej konh·olórky, MsÚ Pezinok 

V Pezinku dňa 02.08. 2019 
Zn.: ZalVl-1653-27055/2019 
Vybavuje: Vladimír Záleský, odd. výstavby a životného prostredia, tel. 033/690 1501, 

email: vladimir.zalesky@msupezinok.sk 
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