


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

Vážený pán 
Ing. Ľudovít Malaga 
predseda VMČ Č. 5 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Váš list číslo I zo dňa : Naše člslo: Vybavuje I linka Prešov: 20,01.2015 

Andraščik Milan 
0513100251 

Vec 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 - od p o ved' 


Požiadavka č. 222/5/2014 - vo veci premiestnenia pol retardéra Z Kysuckej ulice od križovatky s 
Bencúrovou ulicou a osadenie pred križovatku Kysucká - Kukučínova. 

VMČ Č. 5 žiada MsÚ o premiestnenie pol retardéra z Kysuckej ulice od križovatky 
s Bencúrovou ulicou a osadenie pred križovatku Kysucká - Kukučínova, po doplnení vznikne retardér 
na celej šírke vozovky pred RD Kukučínova 15. 
Dôvod: chodci sa st'ažujú na vodičov, ktorí obchádzajú pol retardér pred križovatkou 
Kysucká - Kukučínova a ohrozujú ich. 

Odpoveď na požiadavku Č. 222/5/2014: 
Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie 

v zmysle § 3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, zaujíma k tejto požiadavke nasledujúce stanovisko: 

Na základe požiadavky poslancov VMČ Č. 5 bolo zvolané pracovné rokovanie 
ohľadom dopravného značenia a dopravných zariadení - retardérov na Kysuckej ulici dňa 
22.9.2014. Na rokovaní boli prijaté závery, kde bolo dohodnuté umiestnenie spomaľovacích 
retardérov (príloha - záznam z pracovného rokovania). Aj napriek dohode, bola úprava 
osadenia retardérov realizovaná inak, kvôli tomu opätovne žiadame správcu o osadenie 
retardérov na základe záverov z pracovného rokovania. Nie je možné premiestňovať dopravné 
zariadenia a dopravné značenia na základe neustálych požiadaviek na ich premiestnenie. 

Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán upozorňovalo na negatívne vplyvy 
po osadení spomaľovacích prahov. 

MESTO PREŠO"
S pozdravom Mestský úrad 

STA'lE~NÉH~ ÚRADU AURBANISnKY 
' ,- ,:J8d 0 '1 Prešo v @ 

Ing. ~arián Harčarík 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Príloha: Kópia záznamu z pracovného rokovania 
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Pavel Hagyari- primátor mesta 
- poslanec VMČ Č. 5 

Ing Sopúch Slavomír -- Woonerl, Prešov 
Koháni Ľudovít -- MsÚ Prešov 

- MsÚ Prešov 
Andraščík Milan - MsÚ Prešov 

ZÁZNAM Z PRACOVNÉHO ROKOVANIA 1/1 

Mesto Prešov 

Dopravné na Kysuckej ulici 

sa uskutočnilo dfla 22.09.2014 o 13:00 hod., 

Ľudovít 

Ing Miroslav 

VMČ 51. Rokovanie sa uskutočnilo na základe žiadosti 

dopravy, 
prehodnotenie dopravného 

2. Obsahom pracovného rokovania bolo 
a dopravných na ulici Kysucká. 

3. 	 Pán primátor Hagyari a pán poslanec Malaga na L .... ~"""L;IC občanov tlmočili 
požiadavky občanov na osadenie spomaľovacfch nu.....," v celej štrke vozovky. 
Existujúce osadenie retardérov vodiči využívajú medzi nimi, čo 
vedie k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. 

4. 	 Pán Sopúch oboznámil zúčastnených s dopravného 
značenia a dopravného zaríadenia, je v s platnými normami a spíňa 
účel ukľudnenia dopravy na Kysuckej ulici, sa vodiči snažia vyhnúť 
spomaľovaciemu prahu, musia spomaliť, sa vyhli retardérom. Účelnejšie 
spomalenie by bolo vyvýšenie komunikácie v do úrovne 
chodníka, ale takéto riešenie by bolo Doclstailne nákladnejšie. Terajšie riešenie 
bolo navrhnuté s ohľadom na objem finančných prostriedkov. 

5. 	 Pán Koháni povedal, na finančne prostriedky, 
takže v rámci projektu, už nie je ,nn"n... doplnenie dvoch retardérov. 

6. 	 Zúčastnenl pán Sopúch, pán pán Koháni, pán Sirgel, pán Andrašéik sa 
zhodli, umiestnen!m spomarovaclch retardérov na celú šírku vozovky dôjde 
k zvýšeniu nespokojnostt verejnej komunikácie (ul. Kysucká) s rizikom 
podávania sťažností na pritvrdeníe" opatrení na ukľudnenie dopravy 
nakoľko už súčasné opatrenia dosiahli účinky znlženia rýchlosti a zvýšenia 
bezpečnosti. 

Na intenzity premávky na ul. Kysuckej je potrebné zvoliť komplexné 
k zmene úprave preferencii vodičov (napr. úprava 

a iné). 
dlhodobo nevyhovujúci stav dopravnej infraštruktúry 
s bezprecedentnými lokálnymi opatreniami smerujúcimi 

negatívne dopady na súvisiacu cestnú 
aj tak nevyhovujúceho stavu a zvyšovaniu 

Zárovefl navrhuje v priečnych prahov na celú šírku 
vymeniť za s vyššou rýchlosťou (30 km/h). 
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7. 	 Záver z pracovného stretnutia: 

8. 	Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia na základe záverov 
z pracovného rokovania, osloví správcu miestnych komunikácií SaZÚPC, aby 
upravil existujúce osadenie retardérov. Prvý a posledný retardér osadiť v celej 
š[rke vozovky a retardéry pri križovatke s ulicou Kukučlnovou osadiť v celej širke 
pri zastávke MHD, tak ako boli pred realizáciou ukľudnenia dopravy na Kysuckej 
ulici. 

9. 	 Termín plnenia - ihneď. 

Schválil:Zapísal: 
Ing. Miroslav SirgelI Bc. Milan Andraščik 
vedúci oddelenia dopr 	 ,i Referent oddelenia DEa1 .I , , l SSÚaU, MsÚ Prešov ~ SSUaU, MsU v Prešove 	
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MESTSKY URA D V PRESOVE 

Sckcia sirategickebo rozvojo. 


Odde1enie invcsticnej rystavby 

Hlav na 73 


080 0 I Pre~ov 


YUeny pan 
prt!dseda VMt ~. 5 
Ilos lanedui. scbranka 

v.~ USl erllo I lei d~.: NaMi ~rs~ VybllVUjO I l,rok.il Prelov: 
R-iO0412015 log. KollarcfkovW3 100205 27. 01.2015 

Vee 
Odpovecl' os poiiadavku~. 223/5/14 vo veci vypracovania projckiovcj dokume.ntacie 
bezbarieroveho priccbodu oa ul. Arm. gen. ,svobodu kriienie s Kraskovou ulicDu 

Vaz~ny pim predseda, 

na V~u poiiadavku ....0 veci vypracovania projektovej dokumcntacie lxzbarieroveho 

priechodu na ul. Arro. gen. Svobodu - krifenie s Krnskovou ulicou uvAdzame nasledovne: 

Zo slrany oddeit:nia investitnej vystavby MsU v Prdove boli spracovaoc podklady 

(vymcdzenie predmetu zakazky) pre zadanie vypracovania pTojektovej dokumenLacie stavby: 

"ZTiadenie priechodu pre chodcov na ul. Arm. gen. Svobodu (kriienie::; ulicou Kraskovou)". 

Vystavena objednavka C. 201400892 (z poioiky "PD - ::; tavieb" v programe 9 na rok. 20 14) 

ncbola zo slrany prednostky MsU podpisami, z tohto dovodu nebola uvedemi projektova 

dukumenuicin v ro ku 2014 vypraL:uvana. 

S pOldravom 

•Id .~~,-, 
Mgr. Ivana nia~o\1 8, • 

riaditel'ka 55 

No vcdowie: 
I. MSU Pre!ov - SVS a ve, odd. MK a PS 
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MESTSKY URAD V PRESOVE� 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti� 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnoat l� 
Hlavna 73� 

080 01 Presov� 

Vaz, pan 
ln g. Ludovit Malaga 
predseda VMC c. 5 
poslanecka schranka MsU 

V/2014/3297 lng. Seman/Ing. Jezikova, 30.12.20 14 
Vas list cis lo I zo dna: Nase cls lo: Presov; Ing. ~lml1trCii1lka 

05113100280,278,277 

Vee� 
Vvbavenie poi iadaviek zo zasadnutia VMC c. 5 - zo dna 1.12.2014� 

Poz iadavka c. 212/512014 - vo veci rekonstrukcie chodnika vo vnutrobloku Lomnickej 
ulicc. 

Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych 
kornunikacii na rok 2015. Za predpokladu odsuhlasenia opravy chodnika vo vnutrobloku 
Lomnickej ulice Vybororn mestskej casti c.5 a nasledneho schvalenia financneho krytia 
Mestskyrn zastupitel'stvom v Presove, odd. VPC bezodkladne pristupi k realizacii opravy. 

Poz iadavka c. 220/512014 - vo veci poziadavky na vianocnu vvzdo bu v Solivare ana 
Svaboch. • 

Svetelna vianocna vyzdoba je realizovana v rozsahu schvalenych financnych prostriedkov 
v rozpocte mesta, 1. j. len v centralnej mestskej casti. 
Na zaklade poziadavky poslancov VMC c.5 lokalita Solivar-Svaby a po konzultacii so 
zastupcami spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. s., v ramci zabezpecenia VPC 
bol osade ny symbol Vianoc - vianocny stromcek v krizovatke ul. Royovej a ul. Svabskej 
v termine do 15.12.2014. Jeho ozdobenie zabezpeci podl'a financnych moznosti 
prevadzkovatel' verejneho osvetlenia mesta spolocnost' IL Presov, S.LO . 

S pozdravom 

Mgr. Kamil p epesi 
pov ereny riad en im odde lenia 

Nn vedomic:� 
MsU - SVSaVC, OMK a PS� 
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