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Názov: Určenie dopravného značenia 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1. doporučuje 
 
odstrániť dopravné značenie B3 – zákaz vjazdu motorovým vozidlám s dodatkovou tabuľkou 
okrem dopravnej obsluhy v extraviláne katastra Podolínec na parcele registra E č. 8440/1 vo 
vlastníctve mesta Podolínec LV č. 2631 
 

2. doporučuje 
 
osadiť značku B37 - prejazd zakázaný na miestnej komunikácii III. triedy v smere z Nám. 
Mariánskeho na ul. T. Vansovej obojsmerne 
 

 

Dôvodová správa 

      Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, 
vodného a lesného hospodárstva pri MsZ zasadala dňa 24.6.2014 a prerokovala osadenie 
dopravných značení v meste Podolínec a v extraviláne katastra. 
Napriek odsúhlaseniu Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni navrhla: 
-odstrániť dopravnú značku v extraviláne B3 s dodatkovou tabuľkou E12. Značka sa osadila 
na základe žiadosti oddelenia mestských lesov a poľovného združenia Javor a to z dôvodu 
rušenia zveri a znečisťovania prostredia zvýšeným počtom motorových vozidiel.  
Z dôvodu požiadaviek obyvateľov o vstup s motorovými vozidlami do uvedenej lokality za 
účelmi ako je turistika, zber lesných plodov komisia navrhla zrušiť resp. obmedziť platnosť 
značky do obdobia vegetačného pokoja. 
- dopravná značka osadená v smere z námestia na ul. T. Vansovej obojsmerne nerieši 
dopravnú situáciu. Dopravné značky, ktoré sú momentálne osadené B1 zákaz vjazdu všetkých 
vozidiel v oboch smeroch s dodatkovými tabuľami E12 okrem dopravnej obsluhy 
a dodatkovými tabuľami – okrem obyvateľov ul. Zimná, T. Vansovej vylúčila vjazd 
s motorovými vozidlami pre obyvateľov ul. Kláštorná. Dopravná značka B37 prejazd 
zakázaný riešila dopravnú situáciu. Vodiči motorových vozidiel pri nerešpektovaní dopravnej 
značky sa dopúšťajú priestupku. 
Dopravná značka B37 sa používa vtedy ak chce správca cesty (mesto) zabrániť využívanie 
miestnej komunikácie ako hlavný ťah. Jazdu je nutné prerušiť, nemusí sa vypnúť ani motor. 
Ak sa aj bezdôvodne zastaví, zákaz sa neporuší. Táto značka rieši, že po tejto komunikácii sa 
vozidlá nepreháňajú vysokou rýchlosťou a taktiež neobmedzuje vstup s motorovými 
vozidlami pre obyvateľov ulíc T. Vansovej, Zimnej a Kláštornej. 


