
Met EZ 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Mestský úrad Pezinok, oddelenie výstavby a životného prostredia 

ZÁZNAM o prešetrení petície 
( Zákon o petičnom práve) 

Predmet petície: Petícia za výnimky z dopravných obmedzení pre obyvateľov Grinavy 
s trvalým pobytom v danej lokalite 

Petíciu podal: Ing. Jana Tenczerová, Družstevná 38, 902 03 Pezinok- zástupca petičného výboru 
Anna Sandtnerová, Cintorínska 27, 902 03 Pezinok 
Iveta Bulavová, Cintorínska 9, 902 03 Pezinok 

Petícia doručená na ÚHK dňa 01.02.2019 

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

Zistený stav: 

Mesto Pezinok na jar v roku 2018 zrealizovalo na križovatke ulíc D. Virgoviča a Družstevná 
opatrenia na obmedzení prejazdu tranzitujúcej dopravy cez m. č. Grinava v zmysle podanej petície 
obyvateľov Pezinka, miestnej časti Grinava, za účasti poslancov za m. č. Grinava a Okresného 
dopravného inšpektorátu v Pezinku. Jednalo sa o osadenie dopravného značenia obmedzujúceho 
prejazd cez Družstevnú ulicu z ulice D. Virgoviča smerom na Cintorínsku ulicu v čase· poobednej 
špičky od 14.00 hod. do 18.00 hod .. Obmedzenie sa netýkalo cyklodopravy. 
Dňa 01.02.2019 bola do podateľne Mestského úradu Pezinok doručená petícia za výnimky 
z dopravných obmedzení pre obyvateľov Grinavy s trvalým pobytom v danej lokalite - v zastúpení 
Ing. Jana Tenczerová, Družstevná 38, 902 03 Pezinok (ako zástupca petičného výboru). 
Predmetná petícia bola podateľňou MsÚ v Pezinku zaregistrovaná v registratúre písomností pod 
číslom 2920 a následne bola odstúpená a zaregistrovaná na ÚHK v centrálnej evidencii sťažností a 
petícií pod. 2/2019 - Pt. 1/2019. 
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 Pezinka, miestnej časti Grinava, aby obyvatel'ia 
dotknutých ulíc /Družstevná, D. Virgoviča, Hečkova, Cintorínska, Štúravá, Mlynárska, Liesková, 
Trnková, Černicová, Jána Raka/ dostali výnimku z daného zákazu. 

Prešetrenie: 

Dňa 13.02.2019 doručilo Mesto Pezinok, OVaŽP, žiadosť o stanovisko zn.: ZalVl-1653-6573/2019 
vo veci udeľovania výnimiek v zmysle obsahu podanej petície na Okresný dopravný inšpektorát 
v Pezinku (ďalej iba ODI v PK), nakol1rn dopravné značenie osadené v križovatke ulíc D. Virgoviča 
a Držstevná bolo riadne schválené dopravným inšpektorátom. Dľia 25 .3.2019 bolo na Mesto Pezinok 
doručené stanovisko ODI v PK zn.: ORPZ-PK-ODI-34-005/2019 v znení: 

1. Zrealizované trvalé dopravné značenie na Družstevnej ulici je jednoznačné a aj účinné z
hľadiska ochrany obyvateľov MC Grinava pred dopravou tranzitujúcou po miestnych obslužných 
komunikáciách, 
2. nebudeme súhlasiť s vydávaním výnimiek z dopravných obmedzení na miestnych
komunikáciách pre určité vybrané skupiny vodičov. 

Oddelenie výstavby a životného prostredia predložilo petíciu spolu so stanoviskom ODI v PK do 
pracovnej porady primátora. 



Záver: 

Mesto Pezinok, ako cestný správny orgán na miestnych komunikáciách podľa § 3, ods. 2, zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení noviel, sa stotožľiuje so 
stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku a z tohto dôvodu petícii, podanej dtfa 
O 1.02.2019, nevyhovie v celom jej rozsahu. 

Ing. Renáta Klimentová, vedúca OV a ŽP „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. 

Vladimír Záleský, OV a ŽP„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ __ __ _ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„.„ .. „„ 

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

Prílohy: stanovisko zn.: ORPZ-PK-ODI-34-005/2019 

Doručuje sa: Ing. Jana Tenczerová, 

Anna Sandtnerová, 
Iveta Bulavová, 

Na vedomie: Útvar hlavnej kontrolórky, MsÚ Pezinok 

V Pezinku dňa 10.04. 2019 

- zástupca petičného výboru 

Vybavuje: Vladimír Záleský, odd. výstavby a životného prostredia, tel. 033/690 1501, 
email: vladimir.zalesky@msupezinok.sk 



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU 

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku 

Váš list číslo/zo dňa 
13. 02. 2019 

Vec 

Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 

• • 

MsÚPezinok 
odd. výstavby a životného prostredia 

Naše číslo 
ORPZ-PK-ODl-34-005/2019 

• 

902 O 1 Pezinok 

Vybavuje/linka 
kpt. lng. Radim Kubaljak / 3515 

• 

Pezinok 
25.03.2019 

Petícia za výnimky z dopravných obmedzení pre obyvateľov 
Grinavy s trvalým pobytom v danej lokalite 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu stanoviska ODi v Pezinku k prerokovávanej petícii občanov 
zasielame nasledovné stanovisko: 

1. Zrealizované trvalé dopravné značenie na Družstevnej ulici je jednoznačné a aj účinné z hľadiska 
oéhrany obyvateľov MČ Grinava pred dopravou tranzitujúcou po miestnych obslužných 
komunikáciách, 

2. nebudeme súhlasiť s vydávaním výnimiek z dopravných obmedzení na miestnych komunikáciách pre 
určité vybrané skupiny vodičov. 
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