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Vec: Odpoveď na požiadavku č. LIII/2014/187 

Požiadavka LlII/2014/187 -Ing. Stanislav Kahanec 
K využitiu parkovacích plôch. Rovnaký problém je v celom meste a 1ý v mestskej časti 

číslo 7 sme neustále bombardovaní, aby sa zrušili niektoré ostrovčeky v rámci parkovacích miest, 
aby mohlo vzniknúť parkovacie miesto. Nie je to normálne, že to budeme riešiť po kúsku, že tu 
jedno, tu druhé, ale malo by sa urobiť nejaké komplexné riešenie a urobiť to v rámci celého mesta. 
Podobný problém, ktorý je, je s chýbajúcimi bezbariérovými nájazdmi v niektorých miestach. 
Čiže takisto by to chcelo plošné dokončenie bezbariérovosti nášho mesta. 

Na základe Vašej požiadavky prednesenej na Ul!. riadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva Vám zasielam stanovisko Sekcie stavebného úradu a urbanistiky k otázke 
rušenia ostrovčekov na parkoviskách a dokončenia bezbariérových úprav mesta: 

Ostrovčeky na parkoviskách na sídlisku Sekčov boli vybudované z rôznych dôvodov 
sú to napríklad prístupové plochy pre požiarnu techniku, prístupy ku prechodom pre 
chodcov, zabezpečujú nutný rozhl'ad v križovatkách a podobne. Preto pri požiadavkách na 
ich odstraňovanie je nutné individuálne odborné posúdenie miestnej situácie a nie je možné 
ich kampaňovité plošné rušenie na základe laických podnetov. 

Bezbariérovosť komunikácií pri novostavbách zabezpečujú svojou činnosťou oddelenia 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky v rámci posudzovania projektov a povol'ovania 
a kolaudovania stavieb v súlade s vyhláškou MŽP č.532/2002 Z.z.. Úpravy exist4iúcich 
komunikácií sa v minulom období vykonávali v rámci ich údržby a opráv správcom miestnych 
komunikácií, lebo neboli na tieto úpravy v rozpočte mesta vyčlenené samostatné finančné 
prostriedky. Tento Váš podnet preto odstupujeme Oddeleniu verejnoprospešných činností 
ako podnet na prípravu rozpočtu na rok 2015. 

S pozdravom 

Ing. Mariá Harčarík 
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