INFORMÁCIA O VYBAVENÍ PETÍCIE
Názov petície:

Petícia za bezpečné a zdravé bývanie na ulici Jozefa Gabčíka
v meste Rajecké Teplice
Petíciu podporilo:

256 oprávnených voličov

MESTO RAJECKÉ TEPLICE
Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice, tel. 041/509 9060, fax 041/509 9061
________________________________________________________________________

Mgr. Barbora Kalnická
Jozefa Gabčíka 664/3A
013 13 Rajecké Teplice

Váš list číslo/zo dňa
/ 29.05.2019

Naše číslo
MSÚRT-2019/00375-02

Vybavuje / linka
Ing. Mikula 041/509 90 62

Rajecké Teplice
10. 07. 2019

Vec
Vybavenie petície.
Vo veci Petície za bezpečné a zdravé bývanie na ulici Jozefa Gabčíka v meste Rajecké
Teplice, ktorá nám bola doručená dňa 29. 05. 2019 Vám ako predsedovi petičného výboru
oznamujeme,
že petícia bola v zmysle ust. § 5d ods. 3) zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších zmien a doplnkov prerokovaná Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých
Tepliciach na riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 06. 2019 o 17.00 hod..
Po prerokovaní petície prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenie č. 34/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
prerokovalo
petíciu občanov Mesta Rajecké Teplice „Petícia za bezpečné a zdravé bývanie na ulici Jozefa
Gabčíka v meste Rajecké Teplice“, doručenú dňa 29. 05. 2019.
Prerokovaním petície v mestskom zastupiteľstve sa petícia v zmysle § 5 zák. č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov považuje za vybavenú.
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Petícia obsahuje dva body:
1. požiadavku vytvorenia slepej ulice z ulice Jozefa Gabčíka a osadenie rampy, ktorá by
zabraňovala prejazdu motorových vozidiel
2. nesúhlas s návrhom na výstavbu mostného objektu pri kúpalisku Laura pre motorové
vozidlá schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 25. 04. 2019.
Petícia je odôvodnená viacerými bodmi, ktoré poukazujú hlavne na nevyhovujúce technické
parametre cestnej komunikácie na ulici Jozefa Gabčíka, jej využívanie na tranzit, nesúlad
využívania cesty s platným územným plánom, ohrozovanie chodcov prechádzajúcich po tejto
ulici a nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti vodičmi, pričom osadenie
„retardérov“ občania nepovažujú za efektívne.
Obsah petície, ktorým sa táto petícia zaoberá sú orgánom mesta a vedúcim
zamestnancom mestského úradu dostatočne známe a sú riešené hlavne mestským
zastupiteľstvom.
Aktuálne sa rieši a realizuje vhodný spôsob obmedzenia a zníženia premávky na
uvedenej cestnej komunikácii, pričom úplné uzatvorenie komunikácie tvoriacej ulicu Jozefa
Gabčíka pri moste pred kúpaliskom Laura (v zmysle požiadavky petície) by malo negatívny
dopad na dopravnú situáciu – dopravné napojenie nezanedbateľnej časti mesta. Z tohto
dôvodu a v tomto zmysle mestské zastupiteľstvo reaguje aj na aktuálne dianie ohľadne
existujúceho mosta pri kúpalisku Laura.
Poslanci mestského zastupiteľstva a orgány mesta boli o obsahu petície oboznámení
a pri ďalšom rozhodovaní budú prijímať uznesenia a opatrenia aj na základe vyhodnotenia
informácii a skutočností uvedených v petícii. Náznakom uvedeného je aj skutočnosť, že na
mestský úrad bol skupinou poslancov mestského zastupiteľstva podaný podnet, ktorým sa
bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo a ktorého schválenie by mohlo mať v budúcnosti
zásadný vplyv na dopravnú situáciu na ulici Jozefa Gabčíka.

S pozdravom

Ing. Miroslav Mikula v. r.
prednosta MsÚ

2

