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VEC: Návrh k riešeniu dopravnej situácie v mestskej časti: ulice Hostinského
a Malohontská 1-7.
V zmysle výzvy pána primátora zo dňa 12. júla 2012, aby výbor mestskej časti (VMsČ) podal
Mestu návrh do 15.08.2012 na riešenie k problému „kolíková vojna“, VMsČ inicioval opätovné
stretnutie s predstaviteľmi jednotlivých bytových domov (BD). Vzhľadom na letné dovolenkové
obdobie sa termín jednania podarilo zjednotiť až na dátum 15.08.2012.
Na tomto mimoriadnom zasadnutí VMsČ, bolo hlavným bodom programu vyriešenie
mnohoročného problému dopravnej situácie ohľadne prejazdu Sídliskom Rimava od ulice P.
Hostinského smerom ku ul. Malohontská 1-7 (A 1- A7) a opačne. Jednania sa zúčastnili okrem členov
VMsČ aj jednotliví zástupcovia zainteresovaných BD: A1 a A3, Sídl. Rimava B-1 a Hostinského ul.
Zasadnutia sa zúčastnili aj viacerí obyvatelia mestskej časti. Na pozvanie nezareagovali a teda na
jednanie neprišli zástupcovia A5 a A7 /viď prezenčnú listinu/.
K riešeniu sme si urobili i obhliadku terénu a vzali sme do úvahy všetky doterajšie varianty
riešenia, a to ako zo strany Mesta, tak i zo strany zainteresovaných obyvateľov. Po bohatej a rušnej
diskusii sa prítomní spoločne zhodli na konečnom riešení vyššie uvedenej dopravnej situácie,
ktoré vyhovuje väčšine obyvateľov zainteresovaných častí Sídliska a sú podľa nás i najmenej
finančne náročné na realizáciu:
Urobiť zátarasu pri A1 v mieste tesne za stanovišťom TKO pre tento BD (viď prílohu).
Týmto sa doprava od výškových BD A1-A7 rozčlení nasledovne do dvoch smerov:
• A1 smerom k Hostinského ulici (čiže sa obmedzí hustota premávky pred BD
Hostinského)
• zvyšné výškové BD A3, A5 a A7 budú vychádzať zo sídliska a naspäť smerom popri
materskej škole ku Jánošíkovej ul.
Pri realizácii žiadame DODRŽAŤ NASLEDOVNÚ POSTUPNOSŤ, aby sa predišlo opätovným
obmedzeniam, v tomto prípade najmä obyvateľov A1:
1. Keďže sa zátarasou pri A1 sa zamedzí obyvateľom A1 prístup na parkovisko pred A3 a A5, je
potrebné urobiť pre tento BD A1 parkovacie miesta, ktoré o.i. tento BD vôbec nemá.
Optimálne riešenie je oproti ich vchodu popri prevádzke Café Monte Carlo zabratím časti
trávnika /viď prílohu/.
2. Pre BD A3 a A5 riešiť výjazd ku Jánošíkovej ul. nie okolo A5, ako je to doteraz, nakoľko by
si to vyžadovalo rozšírenie časti tejto prístupovej cesty a je to aj veľmi nepraktická premávka,
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ale prispôsobiť prejazd popri A5 priamo ku A7 (tam, kde je teraz osadené zábradlie) /viď
prílohu/.
Urobiť zátarasu pri A1: nie nevkusný betónový preklad alebo niečo podobné ako v minulosti,
ale estetickú zábranu napr. so sadovou úpravou.
Zachovať v plnom rozsahu existujúce detské ihrisko. Pre prípad nedisciplinovaných vodičov,
ktorí by si eventuálne chceli krátiť cestu prejazdom cez ihrisko, navrhujeme danú plochu,
najlepšie aj so zeleňou ochrániť napr. zábradlím alebo zvýšenými obrubníkmi. Existujúcu
novo vybudovanú nedokončenú príjazdovú cestu na ihrisko upraviť ako bezbariérový prístup
na danú plochu. Do „parku“ pri ihrisku vrátiť odstránenú lavičku, ktorá bola vybratá pri
plánovaných rekonštrukciách v júli a pre optimalizáciu pobytu obyvateľov v tejto oddychovej
zóne osadiť ešte 2 lavičky na tienistých miestach medzi stromami.
Pre vylepšenie celej dopravnej situácie opraviť prepadajúcu sa komunikáciu na úseku medzi
BD Hostinského (zadná časť domu) a vchodom do prevádzky Café Monte Carlo.
V súvislosti s Café Monte Carlo žiadame Mesto, aby táto prevádzka slúžila na ten účel, ku
ktorému jej bolo dané pôvodné povolenie - cukráreň, k čomu sa súhlasne v čase jej vzniku
vyjadrili aj okolo bývajúci obyvatelia. Iste by neboli svoje podpisy dali pod otvorenie
prevádzky na krčmu, ako je to teraz. Návštevníci sa správajú hlučne, večer rušia nočný kľud,
špinia okolie (špaky, vykonávanie potreby a pod.), šíri sa vandalizmus. Skladba návštevníkov
pre cukrárne je inakšia ako pre pohostinstvo, predpokladáme preto, že tým by sa aj hustota
premávky v tejto problematickej časti pri BD na Hostinského ul. znížila.

S pozdravom

Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ

Prílohy:
1. Návrh riešenia dopravnej situácie na Sídlisku Rimava s farebným vyznačením jednotlivých
úprav.
2. Prezenčná listina zo zasadnutia VMsČ dňa 15.8.2012.

Príloha č. 1

