
  

V roku 2013 sa v rámci modernizácie železničnej trate v Trenčíne uskutočnila 

prekládka a  rekonštrukcia Opatovskej cesty v dĺžke cca 500 m. Z toho len v dĺžke cca 

200 m je vybudovaný  jednostranný chodník, ktorý je nelogický ukončený. Napriek tomu, že 

sa stavba realizovala najmä z finančných prostriedkov EÚ, nezabezpečila sa maximálna 

bezpečnosť obyvateľov mesta Trenčín (detí, matiek s kočíkmi a iných) vybudovaním 

chodníka v celej dĺžke tak, aby boli súvisle spojené mestské časti Sihote a Opatová. 

  

TEXT: 
„Som za bezodkladné zabezpečenie všetkých podkladov potrebných pre vybudovanie 

chodníka pri Opatovskej ceste v Trenčíne po jej preložke a oprave tak, aby týmto boli 

súvisle spojené mestské časti Sihote a Opatová. Zároveň žiadam, aby bola bezodkladne 

po zabezpečení uvedených podkladov zahájená výstavba tohto chodníka a tento v čo 

najkratšom čase uvedený do užívania.“. 
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ČO JE CHODNÍK? 

Chodníkom je zjednodušene povedané komunikácia alebo časť cesty 

určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo 

iným spôsobom. 

 

PREČO CHODNÍK? 

Urobila sa nová cesta a bez chodníka. Chodec je najslabší článok cestnej 

dopravy a chodník je primárne určený pre jeho bezpečnosť. V súčasnosti 

do dotknutej časti Opatovej nejazdia ani autobusy tak, ako do roku 2012, 

lebo sa tam neotočia. 

 

KTO JE NA VINE, ŽE CHODNÍK NIE JE? 

Hľadať vinníka za súčasný stav nie je predmetom tejto petície. Vinníkom 

za budúci stav bude však ten, kto má reálnu možnosť zabezpečiť alebo 

napomôcť výstavbe a neučiní tak. Tvrdenia typu, že chodník je zaradený 

v investičnom pláne výstavby a pod. tu už boli. Trenčania majú skúsenosť aj 

so stavbou plavárne, ktorá existuje, ale neužíva sa. 

 

ZÁVER 

Občanom bývajúcim v priľahlej časti mesta pomôže len reálny chodník. 

Tento usmerní chodcov a bude bezpochyby bezpečnostným prvkom aj 

pre samotných vodičov. A to už určite nie je len o Opatovej a Sihoti.  

Petícia bude predložená primátorovi mesta Trenčín - Mgr. Richardovi 

Rybníčkovi a na vedomie aj poslancom mestského zastupiteľstva.  

 

POZNÁMKA 

- Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 4 zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Miloš Mičega, trvalý 
pobyt Clementisova 665/8, 911 01 Trenčín. 

- Petičné hárky budú zverejnené aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.  
- Petičné hárky s podpismi možno zasielať na uvedenú adresu do 21. marca 2014.   
- V prípade ich osobného prevzatia zašlite oznámenie o mieste  ich uloženia na email 

milos.micega@gmail.com. 

SKEPTIKOM 

Určite sa nájdu ľudia, ktorí 

budú spochybňovať 

snahu o vybudovanie 

chodníka. Možno aj 

samotnú petíciu. Treba 

rešpektovať každý názor.  

Je známe, že do 

roku2013 tam žiadny 

chodník nebol. Nebola 

tam však ani preložená a 

opravená cesta. Nikto 

nikoho do ničoho nenúti. 

Petícia je listina, pod 

ktorú sa podpisujú 

občania, a tým sa v 

konkrétnej veci obracajú 

na orgány verejnej moci. 

Pred opravou  
ROK 2012(zdroj STREET VIEW) 

 

Po oprave 
ROK 2014
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