
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Názov petície: Petícia proti osadeniu dopravnej značky „zákaz zastavenia“ na Nobelovej ulici 

v Bratislave. 

Predmet petície: Obyvatelia Nobelovej ulici v petícii žiadajú o odstránenie dopravných 

značiek „zákaz zastavenia“ ako i vodorovné vyznačenie neprerušovanej žltej čiary, ktoré boli 

30. 09. a 18. 10. 2019 umiestnené na pravej strane Nobelovej ulice a vybudovanie cestnej 

komunikácie, ktorá spojí Vajnorskú a Račiansku. 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 448 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 

Dňa 11. 03. 2019 bol na hlavné mesto postúpený podnet z Krajského dopravného 

inšpektorátu od obyvateľa Nobelovej ulice vo veci parkovania na Nobelovej ulice. Na základe 

podnetu bol vypracovaný projekt zmeny organizácie dopravy. 

Projekt organizácie dopravy na vyznačenie vodorovného dopravného značenia      

(ďalej len „VDZ“) VDZ V12b (žltá súvislá čiara) a osadenie zvislého dopravného značenia 

(ďalej ako „ZDZ“) ZDZ B34 (zákaz zastavenia) pre zamedzenie parkovania bolo dňa          

16. 04. 2019 odsúhlasené Operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek 

a dopravných zariadení. Následne Cestný správny orgán (Oddelenie dopravy) vydal určenie 

použitia dopravných značiek a zariadení a na základe tohto určenia bola zmena dopravného 

značenia na Nobelovej ulici realizovaná Oddelením správy komunikácií.  

V dôsledku tejto úpravy dopravného značenia podali dňa 04. 12. 2019 na Krajské 

riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave obyvatelia Nobelovej ulice petíciu proti osadeniu 

dopravnej značky „zákaz zastavenia“ ako i vodorovnému vyznačeniu neprerušovanej žltej 

čiary, ktoré boli 30. 09. a 18. 10. 2019 umiestnené na pravej strane Nobelovej ulice priamo 

pred  11  vchodmi bytových domov (bytové domy č. 2, 2A, 20, 22,24,26,42-48/A). Zároveň 

obyvatelia v petícii žiadajú o odstránenie umiestnenia uvedených značiek a vybudovanie 

cestnej komunikácie, ktorá spojí Vajnorskú a Račiansku. 

Oddelenie dopravného inžinierstva zrealizovalo zmenu v projekte organizácie 

dopravy, kde vodorovné dopravné značenie V12b (žltá súvislá čiara) zmenilo na V12c (žltá 

prerušovaná čiara) a zvislé dopravné značenie B34 (zákaz zastavenia) na B33 (zákaz státia). 

Zmenou dopravného značenia je umožnené zastavenie vozidiel na dobu nevyhnutnú pre 

potreby obyvateľov ulice Nobelova.  

Táto  zmena bola určená dňa 19. 11. 2019. Dňa 17. 01. 2020 bolo osadené dopravné 

značenie ZDZ B33 (zákaz státia). VDZ bude realizované na jar, a to v závislosti od 

poveternostných podmienok.  

Jednou z požiadaviek obyvateľov v petícii bolo prehodnotenie a vybudovanie cestnej 

komunikácie, ktorá spojí Vajnorskú a Račiansku ulicou uvádzame, že v zmysle platného 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov sa 

uvažuje s predĺženou Tomášikovou ulicou po Račiansku ulicu a taktiež s predĺžením 

Odborárskej ulice popod železnicu na Račiansku ulicu. 

      Veríme, že prístupom a postupnými krokmi budú vyriešené nedostatky danej 

lokality k spokojnosti obyvateľov Nobelovej ulice. 

 


