
 

 

OBEC ROVINKA 
 Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka  

 

 

 
Katarína Svitek 

Ľanová 13 

900 41 Rovinka  

 

V Rovinke, 15.11.2022 

 

VÝSLEDOK VYBAVENIA PETÍCIE 

 

Vážená pani Svitek,   

 

dňa 03.10.2022 bola obci Rovinka doručená petícia, predmetom ktorej bola žiadosť o uzavretie 

obytnej ulice Ľanová v Rovinke, konkrétne na strane pri Hrádznej ulici podľa priloženého nákresu 

mapy, a to z dôvodov :   

 

- Ľanová ulica je neprimerane používaná obyvateľmi Rovinky ako tranzitná ulica, a to namiesto 

Slnečnicovej ulice. Na Ľanovej ulici žijú prevažne rodiny s malými deťmi, s ktorými sa často 

pohybujeme na ulici, na prechádzkach či pri hraní.  

 

- Po ulici sa v čoraz zväčšujúcom sa množstve presúvajú autá, ktoré ulicu používajú na tranzit, 

ale vodiči daných áut tu nebývajú. Na našej ulici je znížená rýchlosť na 30 km/h, ktorá sa ale 

nedodržiava. Odhadom sa tu tranzitné autá presúvajú rýchlosťou 40 – 55 km/h, a tým riskujú 

nehodu s našimi deťmi. Myslím, že je jasné, že nie je reálne, aby tu konštantne hliadkovala 

polícia na dodržiavanie povolenej rýchlosti.  

 

- Odhadom sa po ulici Ľanová denne presunie okolo 300+ tranzitných  áut, či ta bežný deň (7 

ráno do 7 večer) predstavuje jednou auto každé dve a pol minúty ! Vzhľadom na to, že Ľanová 

ulica je obytná a nie je tranzitná, myslím, že väčšina ľudí uzná, že sa jedná o nadpriemerné 

a neprimerané množstvo áut. Na našej ulici býva zhruba 40 rodín.   

 

- Opäť pripomínam, že všetky tieto tranzitné autá by mohli-mali využívať ulicu Slnečnicovú, ktorá 

nie je obytná, ale iba prepája ďalšie obytné ulice – teda Slnečnicová ulica je tranzitná. Zároveň 

by som sa chcel zdôrazniť, že v blízkom okolí sa stavajú ďalšie nové ulice, kde sa budú sťahovať 

ďalší noví obyvatelia, to znamená, že popísaný problém sa bude naďalej zhoršovať.  

 

Súčasne bolo petíciou požiadané :  

 

- Uzavretie ulice navrhujeme vypracovať ako „dočasné“, napr. pomocou dočasných betónových 

nosníkov na konci ulici, aby v prípade potreby (napr. dočasne neprejazdná Slnečnicová ulica) 

bolo možné ulicu dočasne sprístupniť na prejazd. Zároveň navrhujeme umiestniť dopravné 

značenie „slepá ulica“ na začiatok ulice z príjazdovej strany (ako vyžaduje dopravný zákon).   

 

Petíciu podal 1 zástupca, pričom petíciu podporilo 40 fyzických osôb s platnými podpismi.  

 

Doručená petícia bola v súlade s § 5 ods. 3 a 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov starostom obce Rovinka prijatá a prešetrená, pričom bola vybavená nasledovne :   

 

N E V Y H O V U J E    SA 

 



Odôvodnenie : 

 

Predmetom podanej petície je uzavretie Ľanovej ulice v Rovinke tak, aby táto bola slepou ulicou, čím 

sa má zabrániť tranzitu cez danú ulicu osobami, ktoré danú ulicu nemajú ako cieľ svojej cesty. Ľanová 

ulica by tak de facto slúžila len na obsluhu obyvateľov Ľanovej ulice.  

 

Napriek tomu, že dôvody uvádzané obyvateľmi danej ulice sú pochopiteľné a navrhované riešenie by 

nepochybne zvýšilo komfort ich bývania, nie je možné vyhovieť danej skupine obyvateľstva na úkor 

zhoršenia dopravnej situácie v obci Rovinka. Cestné prepojenie musí zodpovedať očakávaným 

nárokom priťaženia komunikačnej siete v danej lokalite zahrňujúc nárast novej zdrojovo – cieľovej 

dopravy. Cestné prepojenie musí vyhovovať urbanistickému a dopravnoinžinierskemu plánovaniu 

dopravy v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja pre obec.  

 

Ľanová ulica slúži aj ako tranzitná ulica a takto bola projektová a plánovaná aj pri jej výstavbe 

rovnako ako pri výstavbe stavieb, ktoré obsluhuje. Uzatvorením danej cesty by sa zhoršila dopravná 

situácia v Rovinke, využívané by museli byť iné cesty, kde by došlo k zvýšeniu záťaže na ne. 

Uzatváraním ciest by došlo k odstráneniu rozloženia dopravného zaťaženia ciest v obci. Súčasne musí 

zostať zachovaná neobmedzená dostupnosť záchranných a bezpečnostných zložiek v rámci danej 

lokality. V prípade zriadenia slepej ulice by súčasne muselo byť zrealizované obratisko pre osobné aj 

nákladné vozidlá, čo v danej lokalite je len ťažko zrealizovateľné.   

 

S ohľadom na uvedené, petícii nie je možné vyhovieť.  

 

Odoslaním tohto písomného oznámenia výsledku vybavenia Vami podanej petície považujeme petíciu 

v súlade so zákonom o petičnom práve za vybavenú. 

 

 

S úctou  

  

                                                    

 

 Milan Kubeš 

                                      starosta obce Rovinka  

 


