
Zóna 30: Špíglsál už nebude pretekárskou dráhou

V Špíglsáli sa už neparkuje na chodníkoch

Dopravné zmeny v štvrti Špíglsál 
Vážené obyvateľky a vážení obyvatelia,
aj prostredníctvom zmien v doprave je možné zvyšovať kvalitu života
rezidentov. Sme presvedčení, že nové opatrenia, ktoré vo vašej lokalite
realizujeme, prispejú k vášmu príjemnejšiemu bývaniu.
Predstavujeme vám súhrn dopravných zmien vo vašej lokalite.

Znížením maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h, 
ktorá je ideálna pre štvrte rodinných domov, upokojíme dopravu.
Docielime to aj použitím spomaľovacích vankúšov vhodných 
do obytných štvrtí. Znížia sa hluk a vibrácie a výrazne sa zvýši
bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov.

Vaša štvrť už nebude záchytným parkoviskom pre návštevníkom centra či stanice. Po
sfinalizovaní vodorovného aj zvislého dopravného značenia bude na Špíglsáli spustená
regulácia parkovania. Vzniknú tu dve rezidenčné zóny R4 a R5.
Parkovanie v novo vyznačených parkovacích pruhoch slúži primárne rezidentom, ktorí
nemajú vlastné parkovacie miesta. Aj vaši návštevníci zóny tu zaparkujú pohodlne.

Špíglsál bude mať rezidenčné parkovanie

Parkovanie áut na chodníkoch nepatrí do civilizovaného mesta a jeho zákaz mimo
vyznačených miest bude od septembra 2023 normou na celom Slovensku. Parkovacie
pásy poskytnú dostatok miest na potreby rezidentov aj ich návštev. Odstránením áut
z chodníkov je teraz pohyb chodcov komfortnejší aj bezpečnejší. 
Na miestach, kde nebolo možné v zmysle noriem vyznačiť parkovacie miesta, vznikli
pruhy pre cyklistov. Stovkám žiakov a študentov z okolitých škôl sa tým zlepšia
podmienky pre dochádzanie do školy pešo, na bicykli či kolobežke. 



Pribudli ochranné pruhy pre cyklistov
Na Ulici Andreja Hlinku nájdete ochranné
pruhy pre cyklistov. Poskytujú priestor
cyklistom a kolobežkárom a optickým
zúžením vozovky prispejú k dodržiavaniu
primeranej rýchlosti vozidiel. 
Vodič motorového vozidla smie tento pruh
využiť pri vyhýbaní sa protiidúcemu vozidlu
a vodiči nákladných vozidiel alebo
autobusov môžu počas jazdy zasahovať 
do týchto pruhov. 
Parkovanie v nich je však zakázané.

Nachádzajú sa tu aj protismerné pruhy,
vďaka ktorým môžu cyklisti a kolobežkári
prechádzať v oboch smeroch jazdy
ulicou, ktorá je pre motorovú dopravu
jednosmerná. Keďže sú vytvorené len
vodorovným dopravným značením,
neprekážajú prejazdu väčších vozidiel
ako napríklad záchranné zložky alebo
stavebné mechanizmy. 

    Viac informácií o doprave v Trnave
a regulácii parkovania nájdete

na webe doprava.trnava.sk

Dopravné zmeny realizujeme postupne.
Ďakujeme vám za rešpektovanie nového
vodorovného dopravného značenia,
ktoré už pribudlo, hoci všetky úpravy ešte
nie sú sfinalizované. 
O ich dokončení a štarte regulácie
statickej dopravy vo vašej lokalite
vás budeme informovať. 


