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INFORMÁCIA
o povolení vjazdu cyklistov do pešej zóny v centre mesta Prievidza
Mesto Prievidza pripravuje 1.1.2016 zmenu organizácie dopravy v pešej zóne na
uliciach G. Švéniho, Rastislavova ulica, Š. Moyzesa, Pribinovo námestie a na Námestí
slobody. Zmena organizácie dopravy zahŕňa obmedzenie vjazdu vozidiel do pešej zóny na
vozidlá vykonávajúce komunálne služby pre mesto a vozidlá s osobitným povolením počas
konania kultúrno-spoločenských akcií. Zároveň do pešej zóny bude umožnený vjazd cyklistov
v súlade s iniciatívou rozvoja udržateľnej mestskej mobility v podobe integrácie nemotorovej
dopravy (cyklistickej a pešej) v centrálnej mestskej oblasti. Opatrením taktiež dochádza k napĺňaniu
cieľu „Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“.

Zmeny budú vykonané úpravou zvislého dopravného značenia. Súčasťou navrhovaných
zmien bude doplnenie stojanov na bicykle v centre mesta Prievidza.
Vjazd cyklistov do pešej zóny nie je na Slovensku novinkou. Sprístupnenie centra už
bolo realizované v Bratislave, Trnave, Turzovke, Banskej Bystrici, Žiline, Martine,
Ružomberku, Košiciach, Považskej Bystrici, Trenčíne, Poprade a taktiež v Bojniciach. Ďalšie
mestá v súčasnosti pripravujú umožnenie vjazdu cyklistov do peších zón v centrách miest.
Navrhované úpravy boli konzultované a odporučené Mestskou radou, Komisiou
dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia, a taktiež predbežne dopravným
inšpektorátom. Za sprístupnenie centra mesta sa zároveň prihovoril pán Ing. Klučka, ktorý je
Národným cyklokoordinátorom pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Odporúčanie prikladáme v prílohe.
S ohľadom na navrhované zmeny mesto Prievidza pripraví kampaň, ktorá tieto zmeny
odkomunikuje s obyvateľmi. Zároveň dôjde k priebežnému hodnoteniu zmien približne
v polovici roku 2016. V prílohe prikladáme vzory informačných kampaní pri zavádzaní
vjazdu cyklistov do pešej zóny v iných mestách na Slovensku.
Návrh na uznesenia
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
informáciu o povolení vjazdu cyklistov do pešej zóny v centre mesta Prievidza
s účinnosťou od 1.1.2016 s výnimkou prejazdu cez ulice Š. Moyzesa
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