
PAVOL
OBERTÁŠ
NEZÁVISLÝ
KANDIDÁT NA 
PRIMÁTORA
MESTA
NITRA

m
o

b
il

it
a
aktuálna situácia
Dopravná situácia patrí medzi najväčšie problémy mesta nitra.

Problémy
stav komunikácií a chodníkov, značenie komunikácií, chaotické riešenia do-
pravných situácií, nedodstatočná komunikácia dopravných zmien s obyvateľ-
mi, neriešená parkovacia politika, zápchy počas špičky, bezpečnosť chodcov 
a cyklistov na dopravných komunikáciách, neriešený problém so zdieľanými 
kolobežkami

riešenia
1. Plynulosť dopravy
- Vybudovanie druhého ľavého odbočenia zo Štúrovej na Štefánikovu ulicu, 
smer Nové Zámky (Mlyny).
- V spolupráci s VÚC a štátom výstavbu okružnej križovatky ciest R1 a II/562 
na Cabajskej ulici.
- V spolupráci s VÚC a štátom výstavbu modernej okružnej križovatky pod 
Zoborom.
- Riešenie dopravnej situácie na Kyneku s dôrazom na križovatku pri Klimaku.
-  V spolupráci so štátom realizáciu projektov a výstavbu preložiek ciest I. 
triedy (Novozámocká a Levická ulica).
- Zlepšenie dopravného napojenia nového Chrenovského cintorína.

2. Parkovanie
- Výstavba nových parkovacích miest s minimálnym záberom zelene (zjed-
nosmerňovanie ulíc, využívanie súčasných spevnených plôch,...) a následné 
zavedenie rezidentského parkovania.
- Zvýšenie počtu parkovacích miest v okolí autobusovej a železničnej stanice.
- Zriadenie krátkodobých parkovacích miest pri úradoch a vybraných prevádzkach.
- S cieľom zníženia zaťaženia parkovísk vo vnútroblokoch opätovné zavedenie 
zamestnaneckých parkovacích kariet na menej využívaných parkoviskách.
- Zlepšenie parkovacích podmienok pri Fakultnej nemocnici.
- Výstavba nabíjacích staníc pre elektromobily.

3. udržateľná doprava
- Zriadenie priechodu pre chodcov na Cabajskej, Levicekej a Novozámockej 
ulici.
- Debarierizácia chodníkov.
- Zavádzanie dopravných zón so zníženou rýchlosťou jazdy a prvkami upoko-
jenia dopravy.
- Audit bezpečnosti dopravy pri školách a následne realizáciu opatrení na 
zvýšenie bezpečnosti. 
- Budovanie cyklotrás s dopravnou funkciou v centre mesta.
- Logické prepojenie súčasných cyklotrás..
- Osadenie stojanov pri vybraných inštitúciách, obchodných centrách a školách.
- Spracovanie nového grafikonu MHD, ktorý bude zohľadňovať aktuálne po-
treby obyvateľov a rozvoj mesta.
- Zavedenie inteligentných označníkov na dopravne významných zastávkach MHD.
- Preferenciu vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách.
- Regulácia služby zdieľaných kolobežiek a nastavenie pravidiel ich používania.
- Vzdelávanie obyvateľov v oblasti dopravnej výchovy.

4. Údržba
- Rozsiahle a systematické opravy chodníkov a komunikácií
- Obnova vodorovného dopravného značenia vlastnými kapacitami
- Skvalitnenie údržby cyklotrás
- Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie

5. Všeobecné opatrenia
- Zlepšenie komunikácie s dopravným inšpektorátom
- Participácia s občanmi pri hľadaní optimálnych riešení dopravy v ich okolí
- Pri významných investíciách intenzívna komunikácia s investormi o doprav-
ných riešeniach
- Zriadenie fondu mobility

Dôležitá informácia
na území mesta sa nachádzajú komunikácie, ktoré nemá v kompetencií 
mesto nitra. ako primátor budem iniciovať stretnutia za účelom riešenia 
problémov s dopravnou infraštruktúrou, ktorá spadá pod správu VÚc 
a štátu.


