




Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vážený pán 
Ing Stanislav Kahanec 
predseda VMČ Č. 7 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Váš list číslo I zo dňa: Naše číslo: Vybavuje I linka Prešov: 21.01.2015 
Ing. Sýkorová 
0513100251 

Vec 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 7 - o d p o ved' 

Požiadavka Č. 16Snl14 - vo veci rekonitrukcie kritických križovatiek, najmä križovatky 
Jurkovlčova Arm. gen. Svobodu Pod Táborom, Exnárova 
- Ann. gen. Svobodu (pri Milk Agro), Vihorlatská - Ann. gen. 
Svobodu. 

Daniel Jančuška, Exnárova 32, Prešov - poukázal na parkovisko pri bývalom OZKN, ktoré je postavené 
tak, že pri parkovaní nákladných motorových vozidiel je problém vychádzania z bočnej cesty na hlavnú cestu 
Arm. gen. Svobodu, lebo nákladné vozidlá zatieňujú výhľad a je len otázkou času vzniku dopravnej nehody. 
VMt č. 7 žiada urýchlene riešiť rekonštrukciu kritických križovatiek, najmI križovatky Jurkovičova - Arm. 
gen. Svobodu - Pod Táborom, Exnárova - Arm. gen. Svobodu (pri Milk Agro), Vihorlatská - Arm. gen. 
Svobodu, pri ktorých je potrebné urýchlene urobiť prlpravné práce tak, aby sa zabezpečila potrebná 
projektová dokumentácia pred Ich rekonštrukciou. Tieto križovatky sú maximálne zaťažené nielen 
sídliskovou dopravou, ale aj ťažkou tranzitnou dopravou od Koš/c, Vranova, Sabinova. Križovatky nemajú 
vyhovujúce dispozičné riešenie, najmI z hradiska nájazdových dopravných pruhov, rovnako nemajú 
vyznačené priechody pre chodcov a nie sú an; iným spôsobom riadené. Predstavujú výrazné 
bezpečnostné riziko pre vodičov i chodcov, zvlášť v dopravných špičkách a najmI na križovatke 
Jurkovičova - Arm. gen Svobodu - Pod Táborom je vysoká frekvencia dopravných nehôd. Z vyššie 
uvedených dôvodov VMt č. 7 žiada urgentné riešenie tohto nevyhovujúceho stavu predmetných 
križovatiek. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ v súčinnosti so sekciou 
strategického rozvoja MsÚ 

Odpoveď na požiadavku Č. 16817/2014: 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, 
ktoré vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie zaujima 
k predmetnej požiadavke nasledujúce stanovisko: 

Jednotlivé lokality Sídliska Sekčov vznikli v priebehu osemdesiatych rokov minulého storočia, 
kedy miestne komunikácie a kapacity križovatiek boli dimenzované na podstatne nižšie dopravné 
zaťaženie. V súčasnosti si väčšina spomlnaných dopravne zaťažených križovatiek miestnych 
komunikácii s ulicou Arm. gen. Svobodu vyžaduje rekonštrukciu, ktorá musI pozostávať zo 
spracovania projektovej dokumentácie, ktorej podkladom bude sčítanie dopravy v jednotlivých 
dopravných uzloch. 

Vzhradom k tomu je potrebné zaradiť tieto stavby do plánu investične" v'stavby mesta Prešov, 
schváliť na ne finančné prostriedky a spracovať projektové dokumentáci a i ~lu. . 

u PREŠO\' 
Mestský úradS pozdravom a~A'lE8NÉHO ÚRADU AURBANISnK~ 

Ing. Mariá Harčari~80 01 Prešov a:' 
riaditeľ ekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: MsÚ, SSR - OIV 
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Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Vazenypan 
lng Stanislav Kahanec 
predseda VMC c. 7 
poslaneeka sehninka MsU, Hlavna 73 

Va~ list cislo I zo dna: Nde cislo: Vybavuje Ilinka Pre~ov: 26.012015 
AndraScik Milan 
051 3100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 7 - 0 d p 0 v e d' 


Poziadavka c. 156/7/14 - vo ved zjednosmernenia preehodu eez vnutroblok na Srohfirovej ulid 
smerom na Jurkovicovu ulieu. 

Radoslav Chovanec, Jurkovicova 1, PreSov - navrhuje zjednosmernit' prechod cez vnutroblok 
na Srobarovej uliei smerom na Jurkovicovu ulicu, nakol'ko pri dovoze a odvoze deti do zakladnej skoly 
je problemom prejs!' motorovym vozidlom, Cfm dochitdza ku koliziam. 
lng. Kahanec - obyvatelia bfvajuci v tejlo casti su prott prechodu a prejazdu cez vnutroblok. 
lng. Kahanec - upozornil na problem vychadzania motorovych vozidiel z Jurkovicovej ulice na ul. 
Arm. gen. Svobodu a iiada preverit' dopravne znacky v smere v)ljazdu na hlavnu ulicu. 
Poziadavka c. 170/7/14 - vo ved rjednosmernenia preehodu eez vnutroblok na Srobarovej ulid 
smerom na Jurkovicovu ulieu. 

Radoslav Chovanec, Jurkovicova 1, Presov - informoval sa vakom stave je riesenie jeho 
poiiadaviek prednesenych na zasadnutf VMC c. 7 v mesiaei november 2014 a to vo veei: 
zjednosmernenia preehodu cez vnutroblok na Srobarovej ulice smerom na Jurkovicovu. 
lng. Kahanec - uvedena informaeia bude podana po obdrianf stanoviska Z odborneho utvaru mesta. 

Odpoved' na poziadavku c. 156 a 17017/2014: 
Mesto Presov, ako prislusny eestny spravny organ pre miestne a ucelove komunikacie 

v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaeiaeh (eestny zakon) 
v zneni neskorsieh predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuee stanovisko: Navrh 
dopravneho znacenia je v tejto dobe na KRPZ KDI na schvaIenie dopravneho znacenia. 
Vzhl'adom na obsluznost' oblasti vozidlami technickych sluzieb na vyvoz komunalneho 
odpadu sme poziadali 0 stanovisko aj TSMP. Predpokladame, na febrmirovom zasadani 
VMC c. 7 budu predlozene vsetky potrebne dokumenty poslancom. Nasledne bude mozne 
vydat' urcenie dopravneho znacenia pre spravcu miestnych komunikaeii na realizaeiu DZ. 

S pozdravom 

lng. Ma .,n Harcarik 
riadit l' Sekcie 

stavebneho u adu a urbanistiky 

Na vedomie: Radoslav Chovanec, Jurkovicova 1, PreSov 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vážený pán 
Ing Stanislav Kahanec 
predseda VMČ č. 7 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Vá!! list čfsfo I zo dlla: Naiečfslo: Vybavuje I linka Prešov: 21.01.2015 
Ing. Sýkorovä 
0513100251 

Vec 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 7 - o d p o ved' 


Požiadavka č. 189/7/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 k odpovedi na možné využitie 
územia pri budove Bytového družstva v súvislosti s rozšírením 
parkovacfch plôch. 

List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku č. J09/7/14 - vo veci predloženia návrhu mesta VMČ 
Č. 7 na možné využitie územia pri budove Bytového družstva v súvislosti s rozšírením 
parkovacích plôch. 
VMČ f. 7 berie na vedomie a žiada spracovat' dokumentáciu k prEprave a realizácii stavieb 
+predlof.it' situáciu k riešeniu a o výsledku informovať VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Odpoveď na požiadavku Č. 16Sn/2014: 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky, ktoré vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie zaujfma k predmetnej požiadavke nasledujúce stanovisko: 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu predmetnej stavby je 
potrebné jej zaradenie do plánu investičnej výstavby mesta Prešov a schválenie finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta. 

S pozdravom 

Ing. Mari n Harčarik 
riadite Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: MsÚ, SSR - OIV 
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