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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 14. jún 2018 
Trenčianska župa tento rok spraví bezpečnejšími ďalších 24 priechodov pre chodcov 
 
Už tretí rok po sebe sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) rozhodol pokračovať vo zvyšovaní 
bezpečnosti na priechodoch pre chodcov na krajských cestách II. a III. triedy. V roku 2018 sa  
bezpečnejšími stane 24 priechodov. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj spoločne so Správou ciest TSK na základe fyzickej obhliadky 
priechodov pre chodcov odporučili upraviť sedem priechodov pre chodcov na cestách II. triedy 
a sedemnásť priechodov na cestách III. triedy. Spolu tak župa upraví 24 priechodov v celkovo 8 
okresoch. Osadenie bezpečnostných prvkov a jednoduché úpravy plánuje kraj počas troch mesiacov 
od júla do septembra. „Predpokladaný termín realizácie prác na jednotlivých priechodoch pre 
chodcov bude odsúhlasený so zhotoviteľom prác a po schválení všetkých projektových 
dokumentácií príslušným Okresným dopravným inšpektorátom,“ uviedol riaditeľ Správy ciest TSK 
Radovan Karkuš. 
 
Najväčší počet priechodov, po päť, spraví kraj bezpečnejšími v okresoch Trenčín a Nové Mesto 
nad Váhom. Úpravou prejdú celkovo tri priechody pre chodcov v Novom Meste nad Váhom, dva 
priechody v Starej Turej, dva v Trenčíne a Mníchovej Lehote, jeden v obci Trenčianska Turná. 
Nasleduje okres Ilava, kde chce kraj obnoviť štyri priechody, a to konkrétne dva v Novej Dubnici 
a po jednom v Pruskom a Bolešove. V okresoch Považská Bystrica a Prievidza bude môcť 
verejnosť čoskoro využívať tri zrekonštruované priechody. Dva Správa ciest TSK upraví v Považskej 
Bystrici a jeden v obci Domaniža, rovnako dva v obci Lazany a jeden v Bojniciach. Bezpečnejšie 
budú aj dva priechody v Bánovciach nad Bebravou. Spomínaných úprav sa dočkajú aj priechody 
v Brezovej pod Bradlom a v Lazoch pod Makytou. 
 
Úpravy zamerané na zlepšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov si vyžadujú vypracovanie 
projektovej dokumentácie, keďže ide tak ako minulý rok o komplexné riešenie tohto problému 
v rámci zvyšovania bezpečnosti. „Rozsah prác bude totožný ako minulý rok. Plánujeme na vybratých 
priechodoch pre chodcov vybudovať nové osvetlenie, obnoviť vodorovné dopravné značenia, 
vymeniť zvislé dopravné značenia za nové s retroreflexným podkladom či osadiť reflexné gombíky 
a osvetlenie priamo do vozovky,“ doplnil Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy.  
 
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na realizátora prác, týkajúcich sa zvýšenia 
bezpečnosti priechodov pre chodcov. Po jeho ukončení bude Trenčiansky samosprávny kraj 
vedieť aj presné finančné náklady na úpravu 24 priechodov. Do dnešného dňa župa od roku 2016 
spravila bezpečnejšími 77 priechodov pre chodcov vo všetkých 9 okresoch kraja.  
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