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Vec
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície
V centrálnej evidencii petícií bola dňa 7.11.2016 pod č. 9/2016-pet. zaevidovaná petícia
obyvateľov bytového domu Škultétyho 32-42, Nitra, ktorí petíciou žiadajú vybudovanie
parkovacích miest pri bytovom dome 32-42 (okolie trafostanice) podľa plánu, ktorý bol
predložený poslancami VM Č č. 4 na schôdzi vlastníkov bytov dňa 19.10.2016.
Po prešetrení petície a vyžiadaní si stanovísk odborných útvarov M estského úradu v Nitre
Vám oznamujem nasledovné:
V schválenom rozpočte mesta Nitra je zaradená investičná akcia „Parkovisko Škultétyho
36-42“, ktorú je možné realizovať v súlade s územným plánom mesta Nitra. Navrhované
parkovisko v okolí trafostanice nie je v súlade s územným plánom mesta Nitra, nakoľko na
predmetnej parcele sa nachádza zeleň vzrastlá, urbánna, ekostabilizujúca. Plocha za bytovým
domom na Škultétyho 32 v Nitre je situovaná priamo v centre obytného súboru Klokočina III
a okrem zelene je tu možné vybudovať centrálnu oddychovú zónu. Vybudovanie parkoviska
by bolo v rozpore s územným plánom mesta Nitry a v kolízii s charakterom odlišných funkcii
v území, čo môže mať následne negatívny vplyv. M esto Nitra – útvar hlavného architekta má
vypracovanú urbanisticko – architektonickú štúdiu statickej dopravy obytného súboru
Klokočina. Štúdia rieši analýzu existujúceho stavu parkovacích miest, stanovenie potrieb
parkovacích miest a návrh možnosti rozšírenia a vytvorenia parkovacích miest aj na teréne
v súlade s územným plánom mesta Nitry. V zmysle tejto štúdie v okolí trafostanice nie sú
navrhované parkovacie miesta.
M esto Nitra si uvedomuje dôležitosť dopravy, ktorá je jedný m z faktorov, ktoré podstatným
spôsobom ovplyvňujú život v meste. Urbanistické riešenie územia a potreba riešenia dopravy
kladie zvýšené nároky na rozvoj statickej dopravy – parkovania, preto neustále hľadá nové
možnosti.
Útvar hlavného architekta mesta Nitra spolu s poslancami Výboru mestskej časti č. 4 –
Klokočina, hľadá náhradné riešenie vybudovania parkoviska v dostupnej vzdialenosti Vášho
bytového domu.
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-2Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú.
S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície bude
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7)
aj na webovom sídle M esta Nitry - www.nitra.sk.

S pozdravom

Ing. Darina Keselyová, v.r.

