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Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 

926 01 Sereď 

Žiadosť o informácie pod l' a ust. zákona č. 211/2000 Z.z. 

V spojitosti s dopravnou situáciou vo vnútornom prostredí mesta a s ÚP mesta Sereď, 
žiadam: 

1. Informáciu o príprave dopravného generelu mesta Sereď (podl'a ÚPN) s ohl'adom 
na rastúcu frekvenciu vnútornej a tranzitnej dynamickej dopravy na dominantných 
dopravných osiach (pri aplikácii sčítaní dopravy v rokoch 2000 - 2015, počtu 
automobilov v držbe obyvatel'mi mesta, využívaniu Priemyselného parku v Seredi, 
novej obytnej zóny medzi Horným a Stredným Čepeňom, ktoré pravdepodobne 
vyžadujú budovanie nových dopravných trás a pripojení, zvýšenie kapacity a kvality 
ciest, vynútené zmeny vo vybavenosti mesta sociálnou, technickou a dopravnou 
infraštruktúrou). 

2. Informáciu o návrhu riešenia statickej dopravy vo vnútornom prostredí mesta, 
o počte súčasných reálnych parkovacích miest a potrebe budovania nových, vrátane 
aj záchytných parkovísk v okrajových zónach mesta. 

3. Informáciu o príprave koridorov a koncepcii rozvoja cyklistických trás vo 
vnútornom prostredí mesta, predovšetkým na ul. Cukrovarská, O. Štúra, M.R. 
Štefánika, Šintavská, A. Hlinku, Železničná a Šulekovská, ktoré sú dopravne 
intenzívne využívané a sú nebezpečné pre cyklistov. 

Odpovede podl'a jednotlivých bodov žiadam zaslať emailom na moju vyššie uvedenú 
adresu. 

Ďakujem, s úctou 

V Seredi 2018. 05. 22 



Mesto Sereď' 
Námestie republiky 1176110, 926 Ol SEREĎ 

RNDr. Pavol Ištok 

Váš list číslo Náš list číslo 
17600/2018 

Vybavuje/linka 
Ing. Klinka/267 

Dátum 
Sereď 30.05.2018 

VEC: Poskytnutie informácií podľa ust. zákona č. 211/2000 Z.z. 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 22.05.2018 evidovanej pod podacím číslom 17369/2018 
k poskytnutiu informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), Vám uvádzame nasledovné informá
Cie: 

l. Mesto Sereď v budúcnosti plánuje obstarať územnoplánovací podklad generel dopravy, avšak 
k jeho obstaraniu musia byť vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta Sereď, ktorý 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Seredi. V súčasnosti mesto nedisponuje predmetným do
kumentom. Údaje a informácie o dopravnom zaťažení a usporiadania dopravných trás sú ob
siahnuté v Územnom pláne mesta Sereď, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle mesta 
na adrese: 
http:/ /www.sered.sk/uzemny-plan 

2. Údaje a informácie o návrhu riešenia statickej dopravy sú obsiahnuté v Územnom pláne mesta 
Sereď, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle mesta na adrese: 
http ://www .sered. sk/uzernny-plan 

3. Údaje a informácie o návrhu riešenia cyklistických trás sú obsiahnuté v Územnom pláne mesta 
Sereď, ktorý je verejne prístupný na webovom sídle mesta na adrese: 
http:/ /www.sered.sk/uzemny-plan 

S pozdravom 

Telefón.: +421- 31 -789 2392 
Fax: 421-31-7892447 
Vybavuje: Ing. Michal Klinka 

IČO: 00306169 
číslo účtu: 0203505156/0900 
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e-mail : mu@sered.sk 
web: http://www.sered.sk 
e-mail: michal.klinkal@.sercd.sk 
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