
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

ZÁZNAM o prešetrení petície
( Zákon o petičnom práve) 

Predmet petície: Petícia občanov bytového domu Za hradbami 4-9 Pezinok. (kolaudovaného v roku 
1971 so statickým riešením na parkovanie z roku l 971) 

Petíciu podal: Marta Nováková, Pezinok- zástupca petičného výboru 

Petícia doručená na ÚHK dňa 20.05.2019

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

Zistený stav: 
Di1a 20.05.2019 bola do podateľne Mestského úradu Pezinok dornčená petícia občanov bytového 
domu Za hradbami 4-9 Pezinok. (kolaudovaného v roku 1971 so statickým riešením na parkovanie 
z roku 1971 ), v zastúpení Marty Novákovej Pezinok (ako zástupca 
petičného výboru). 
Predmetná petícia bola podateľňou MsÚ v Pezinku zaregistrovaná v registratúre písomností pod 
číslom 16 401 a následne bola odstúpená a zaregistrovaná na ÚHK v centrálnej evidencii 
sťažností a petícií pod. 13/2019 - Pt. 2/2019. 
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 o riešenie problému s parkovaním na ulici Za 
hradbami pri bytovom dome č. 4 - 9. V petícii boli uvedené tri alternatívy riešenia problému 
s parkovaním. Prvou bolo vybudovanie nového parkoviska s umiestnením medzi bytovými 
domami č. 3 a 4. Druhou alternatívou bolo zriadenie obytnej zóny s použitím dopravného značenia 
IP l 4b - parkovacie miesta s pozdÍžnym státím vozidiel na chodníku. Tretím návrhom bolo zachovať 
súčasný stav s tým, že by na mieste bolo osadené príslušné dopravné značenie, povoľujúce čiastočné 
parkovanie na chodníku. 
Diía 5.6.2019 sa pri predmetnom bytovom dome konala miestna obhliadka, za účasti zamestnancov 
MsÚ a dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku, kde sa prerokovávali aj 
ďalšie možné alternatívy. 

Záver: 
Mesto v súčasnosti pripravuje podklady pre spracovanie koncepcie parkovacej politiky. 
Do spracovania koncepcie sa budú sústreďovať všetky návrhy a požiadavky a následne v súlade 
s koncepciou komplexne vyhodnocovať. 
V súčasnosti by najvhodnejším riešením bolo vyznačenie úseku v okolí BO dopravným značením 
"Obytná zóna" doplnená vodorovným DZ vyznačujúc boxy s čiastočným parkovaním na chodníku, 
pričom na chodníku by ostal 1 m široký priestor. Konkrétny návrh riešenia je nutné odsúhlasiť 
Okresným dopravným inšpektorátom v Pezinku. Mesto taktiež pristúpi k obnove vodorovného 
dopravného značenia na parkovacích miestach v uvedenej lokalite. 
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Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok .......... ........... . 

Doručuje sa: Marta Nováková 
Na vedomie: Útvar hlavnej kontrolórky, Msú Pezinok 

V Pezinku dňa 02.08. 2019 
Zn.: ZalVl-1653-27060/2019 
Vybavuje: Vladimír Záleský, odd. výstavby a životného prostredia, tel. 033/690 1501, 

email: vladimir.zalesky@msupezinok.sk 
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