
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Vazenypan 
lng. Richard Drutarovsky 
predseda VMC c. 2 
poslaneeka schranka MsU, Hlavna 73 

Vas list cislo I zo dna: Nase cislo: Vybavuje Ilinka PreSov: 1201.2015 

lng, Sykorova 
0513100251 

Vee 

Po~iadavky zo zasadnutia VMC c. 2 - 0 d p 0 v e d' 


Poziadavka C. 27012114 - vo veei prestavby krizovatky na uf. Obraneov mieru -
Levocska a rozsirenim mosta na Levocskej uliei. 

Pani Gabriela Vojcekova, Fucfkova 23, Presov - chcela by som sa opylal; ak to vyzera 
s prestavbou krizovalky na ul. Obrancov mieru - Levocska a rozsirenim mosta na Levocskej u/ici. 
A ako je to s diafnicnym obchvatom. 
Odpoveda/a: Ing. Darina SVkorova, odd. D. E a t,p 
Byvam na u/ici Fucfkovej a musfm konstatovat; ze zacina by!' vefmi frekventovana. Vodici obchtJdzajO 
krizovatku pri Kauflande a hlavne vtedy, ked' sO kol6ny cez celO ulicu Obrancov mieru a skracujO si 
cestu cez Fucikovu uficu. Cesta je vefmi Ozka ma len 4,7 m a prechtJdzajOce aula jazdia aj po 
chodnfku, kto,y je zarovno s komunikaciou, Na u/ici boli vysadene nove stromy, z kto,ych niekofko uz 
padlo za obef soferom jazdiacim po chodnikoch. Poziadavka na zjednosmemenie Fucfkovej ufice. 
Poziadavka odstOpena na vybavenie sekeii stavebneho uradu a urbanistiky MsU 

Odpoved' na poziadavku c. 270/2/2014: 

Mesto Presov, ako prislusny cestny spravny organ pre miestne a ucelove 
komunikacie v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 13511961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach 
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuce 
stanovisko: 

Zjednosmernenie cestnej premavky na miestnych komunikaciach v okolf Fucikovej 
ulice by sposobilo zvYsenie intenzity dopravy na tYchto uliciach v jednom smere, pretoze 
doprava by bola zokruhovana a doslo by k nadmernemu zat'azeniu komunikacii. Okrem toho 
takouto reorganizaciou dopravy by sa vytvorili podmienky pre rYchlu jazdu vozidiel v jednom 
smere, cize toto opatrenie by neprinieslo ziadany efekt. Z tohto dovodu nebudeme 
zjednosmernenie dopravy v tejto lokalite riesit'. 

S pozdravom 

(i k,t\ 
Ing:Marilln~~ik 

riaditel' Sekcie 
stavebneho uradu a urbanistiky 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

VM list čralo I zo dlla: Naše čiaio: Vybavuje I linka Prešov: 13.01.2015 

Ing. Sýkorová 
0513100251 

Vec 

Požiadayky zo zasadnutia VMČ č. 2 - OdD o ved' 


Pof/adavka ~. 272/2/14 - vo veci odstránenia zábradlia na ulici Obrancov mieru od Č. 24 
smerom k predajni Arma. 

Pán Polomský, Obrancov mieru 26, Pre§ov - na ulici Obrancov mieru od Č. 24 smerom 
k predajni Arma je osadené zábradlie. Chcem sa opýtať, či to zábradlie je potrebné. Pýtam sa preto, 
ie keď vchádzam k sebe do dvora autom (z ulice Obrancov mieru), tak mus Im vojsť do ďal§ieho 
jazdného pruhu, aby som vytočil. Poiiadavka na jeho odstránenie alebo odstránenie jeho časti, aby sa 
vjazdy roz§/rili. 
Pof/adavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Odpoveď na požiadavku Č. 272/2/2014: 

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

Zábradlie pozdfž miestnej komunikácie na ulici Obrancov mieru bolo osadené na 
ochranu chodníka a zabránenie prechodu chodcov cez túto komunikáciu. 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia zvolá v mesiaci február 2015 
k predmetnej veci pracovné rokovanie za účasti všetkých dotknutých oddelení mestského 
úradu, na ktorom sa stanovia podmienky pre skrátenie resp. odstránenie spomínaného 
zábradlia. 

..M~rTiFt- PRESO '; 
Mesfs Ý úrad

S pozdravom \p~~Mfm:o"r:HO ÚRADU AURRANiS'(!~v 

Ing, Ma 'án Harčarík 


riad it rSekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 


Na vedomie: 

Pet~r Polomský. Obrancov mieru 26. Prešov 
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Dopravn
ul.

y podnik mest
Bardejovskf 7, 080

a PreSov s a. s.
06 Ilubotice

Spolodnost' zapisan| v Obchodnom registri Okresn6ho sridu Pre5ov, Oddiel: Sa, VloZka dislo 253lP

tel. :

fax :

DIi :

re lpn:
rio :

051 I 74 70 208 a1.209

}sI I 77 64 225
2020523868
sK2020523868
31718922

Mestsky rirad v Pre5ove
Sekcia stavebn6ho riradu a

Odd. dopravy, energetiky a

Jarkov|24
080 01 Pre5ov

urbanistiky
ZP

VLrB Pre5ov : 704-57210200
e-mail: dpmp@,dpmp.sk ; vdp@.dpmp.sk;

S pozdravom

Vdi list i./zo dita Naie ifslo Vybavuje/linka V Luboticiach
Ing. A. Compel'ovii 11.2.2015
t. t,. 0517 47 0209, 090t7 20601

Vec : PoZiadavka (,. 2l7l2ll4 - odpovet

Sirdasn6 trasa linky (,. 22 me je ide6lna, ale realizovanh tak, aby bolo moLne do siete
MHD zaradrt obsluhu lokalit Terchovsk6 a Vod6renskd a aby nrlklady na tuto zmenu boli
minim6lne.

NaSim cieLom je ponriknut'obyvatefom mesta tak6 trasovanie liniek, aby spoje boli do
najviac vyuLivane. V sirdasnosti pripravujeme n6vrh na fpravu trasovania linky d. 22
a niektorych d al5ich liniek, ktor6 s iou srivisia.

Rozsah obsluhy jednotlivych lokalit v meste mestskou hromadnou dopravou, ako aj
trasovanie liniek je v kompetencii mesta Pre5ov, ktor6 mu vyplyva zo zitkona o cestnej
doprave. Urdovat'to m6 tzv. Plin dopravnej obsluZnosti, ktory mesto PreSov dalo spracovat'
a v dohl'adnej dobe by mal b1t' predmetom prerokov6vania v jednotlivych org6noch mesta.

Neznamenf to vSak, Le so zmenou teraj5ej trasy linky (,. 22 v r6mci obsluhovanej siete
MHD v Pre5ove je nevyhnutnd (,akat do schv6lenia tohto dokumentu.

Komplexn6 zmeny a ipravy cestovnych poriadkov vykon6vame vLdy k I.7 . a k 1.9.
kalend6meho roka.

f.i,.. :.;.-t-r:..!
!,."r;3 i-.

;;11;;:i':..':' . : 
;

,1,I

,14

u,e. pa!{Junu,

"ylionny 
riaditet



Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a i:ivotneho prostredia 

Vazeny pan 
lng. Richard Drutarovsky 
predseda VMC c. 2 
poslanecka schrcinka MsU, Hlavna 73 

Vas list l:1slo I zo dna: Na§e fislo: Vybavuje Ilinka Presov: 02.03.2015 

Andra§~lk Milan 
0513100251 

Vec 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 2 - 0 d P 0 V e d' 


Poziadavka c. 278/2/14 - vo veci osadenia dopravnej znacky, merania rjehlosti, prip. osadenia 
radaru na uliel Obraneov mieru. 

Pavol Libera, Obrancov mieru 18, Presov cheem opat' upozornit' - doprava na ulici 
Obrancov mieru. Aula tamjazdia vel'kou rychloslou. Navrhujeme, aby pred kriiovatkou bola osadena 
dopravna znacka ,,50-lka" a pre rych, ktorl to nerespektuju aj za kriiovatku, aby aula spomalili, ked' 
vchddzaju na uf. Obrancov mieru, aj napriek tomu ie vyhfaska prikazuje v obci 50-tku. Navrhujeme to 
z dovodu, ie tento usek je specifickj. Taktiei Ziadame, aby na ulicf Obrancov mieru bola merana 
rych/ost: Moino by pomohlo osadenie radaru (meraca rjchlosti). 

Odpoved' na poziadavku c. 27812/2014: 
Mesto Presov, ako prislusny cestny spravny organ pre miestne a ucelove komunikacie 
v zmysle § 3 ods. 2 zakona C. 135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) 
v zneni neskorsich predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuce stanovisko: V obci je 
predpisana najvyssia dovoleml rychlost' 50 kmlh, pokiaf to nie je dopravn)im znacenim 
urcene inak. Podfa § 8 vyhlasky c. 9/2009, ktorou sa vykomiva zakon 0 cestnej premavke a 0 

zmene a doplnenf niektorych zakonov v bode 7 sa uvadza ,. dopravnymi znackami a 
dopravnymi zariadeniami sa spravidla nevyznacuje zakaz alebo prikaz vyplf;vajuci zo 
vseobecnych ustanoveni pravidiel cestnej premavky. " Podl'a spominaneho § nie je potrebne 
osadzovanie dopravneho znaeenia obmedzujuce rychlost'. V pripade umiestnenia 
pozadovaneho dopravneho znacenia by to znamenalo osadzovanie za kazdou krizovatkou, 
pretoze krizovatka ruS! zakazove dopravne znacky umiestnene pred nou. V tomto pripade by 
to znamenalo osadenie vel'keho mnozstva dopravnych znaciek, aj ked' to vyhlaska 
neprikazuje. 

S pozdravom 

-~[ .. 1 "1U...~ Ing. Marian Har' ik) 

riaditef Sekcie 


stavebneho uradu a urbanistiky 


Na vedomie: Pavol Libera, Obrancov mieru 18, Presov 
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Sekcia stavebm9ho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a zivotm9ho prostredia 

Vazenypan 
JUDr. Rene Pueher 
predseda VMC c. 2 
poslaneeka sehranka MsU, Hlavna 73 

Vas list cislo I zo dna: Nasecislo: Vyba"uje Ilinka Prelio,,: 02.03,2015 

AndrMcik Milan 
0513100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 2 - 0 d p 0 v e d' 


PoZiadavka c. 279/2/14 - vo veci osadenia zrkadla a dopravnej znacky pri vyjazde z mosta (ut. 
17. novembra) na ulieu Obraneov mieru. 

Pan Julius Michalides, Odborarska 19, PreSov - poziadavka, aby bolo osadene zrkadlo 
a taktid dopravna znacka "Stop-ka" pri vyjazde z mosta (UI. 17. novembra) na ulicu Obrancov 
mieru. 

Odpoved' na poziadavku c. 279/2/2014: 
Mesto Presov, akoprislusny eestny spravny organ pre miestne a ucelove komunikaeie 

v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 13511961 Zb. 0 pozemnyeh komunikaciaeh (cestny zakon) 
v zneni neskorsich predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuce stanovisko: 

V pozadovanej krizovatke je dostatocny rozhl'ad pri vyjazde z Poziamickej uliee na 
ulicu Obrancov mieru a je len na vodicovi Ci zastavi vozidlo, alebo len spomali. Osadenie 
dopravneho zrkadla cez styri jazdne pruhy by nebolo ucinne. Preto pozadovane zmeny 
v dopravnom znaceni nepokladame za opodstatnene. 

S pozdravom 

/.7 !L-
Ing. Marian Har~ 


riaditel' Sekcie 

stavebneho liradu a urbanistiky 


Na vedomie: Julius Michalides, Odborarska 19, Presov 

Mestsky urad" Preliove I Hla"na 731 08001 Preso" 1 I Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.preso",sk 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 

Sekeia strategiekeho rozvoja 


Oddelenie investicnej vYstavby 

Hlavna 73 


080 01 Presov 


Vazeny pan 
Peter Polomsky 

Nase trslo : Vybavuje Ilinka Presov:
VM list trslo I zo dna: 

R- 1004/2015 S. Fabul'a/3100258 20.02.2015 

Vee 
Odpoved' na poziadavku c. 273/2/14 - vo veei vVmeny kanalizaeie pre RD na uliei 
Obraneov mieru 

Yazeny pan Polomsky, 

na Yasu poziadavku tykajueu sa vymeny kanalizaeie pre RD na uliei Obraneov mieru 
uvadzame nasledovne: 

Na Yami pozadovanu vymenu kanalizaeie sme 0 vyjadrenie poziadali YYS, a.s. 
Kosiee zavod Presov, ako spraveu verejnyeh kanalizaeii na uzemi nasho mesta. Na zaklade 
predmetneho vyjadrenia uvadzame nasledovne: 

Odpadove vody zo Sidliska II a 1lI su v uliei Obraneov mieru odvadzane kanalizacnym 
potrubfm verejnej kanalizaeie iB DN 1200 mm. Odpadove vody z rodinnyeh domov na u1. 
Obraneov mieru c.24,26,28,30 su odvadzane kanalizacnymi pripojkami, ktore su napojene do 
verejnej kanalizaeie vajeoviteho tvaru iB DN400/600 mm. Y sucasnosti dimenzia tejto 
kanalizaeie je postacujllea. 

Y roku 201] bol v danom useku kanalizaeie iB DN400/600 mm problem s prerastanim 
korenov stromov do kanalizaeie, ktore boli nasledne vyrezane. Na zaklade tejto skutocnosti 
bol vypraeovany projekt "Presov, ul. Obraneov mieru -rekonstrukeia kanalizaeie", ktory je 
v navrhoeh planov vel'kyeh investicii na roky 20]2-20]5 spolocnosti YYS, a.s. Kosice. 
o prioritaeh a samotnej realizacii rozhoduje investicne oddelenie generalneho riaditel'stva 
YYS, a.s. Kosiee. 

Z vyssie uvedeneho stanoviska sa da predpokladaf, ze spolocnosf YYS, a.s. Kosiee 
predmetnu kanalizaeiu opravi v najblizsom obdobi. Y pripade d'alsieh Yasieh otazok v danej 
veci Yam odporucam v buduenosti obraeat' sa priamo na spolocnosf YYS, a.s. Kosiee. 

l'tl ' -. -" '. El~ " 
1'./Ie'o.I::,·V uraoS pozdravom 

SEKCIA STAA1F\G~SHO HC1.VOJA /t?~, ./lOdoolf(. (: ,1'" _~!'("l"J ·J,:tavt.y "I
·'( .pn r: -4 P .. ~(' ~· l Ing. Milena KoHarCikova 

veduea oddelenia investicnej vYstavby 

Na vedomie: 
1. lng. Richard Drutarovsky, predseda YMC c. 2, poslanecka schranka 
2. MsU Presov - SYS a YC, odd. MK a PS 

MestskY urad v Presove I Hlavna 731 080 01 Presov 11 Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)77336651 E·mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia strategického rozvoja 


Oddelenie investičnej výstavby 

Hlavná 73 


080 O 1 Prešov 

-_ ... .. --_...._-_._-_.... _ .._ ...--~ 

MUDr. Lýdia Migrová 
Pod Wilec hôrkou 33 
080 01 Prešov 

Váä list tislo f zo dňa: Na~e číslo: Vybavuje I linka ?re~oy: 

R- 100412015 Ing. Koháni 13100220 21.01.2015 

VEC 
Odpoveď na požiadavku 256/212014 a 2711212014 vo veci vjazdov k rod. domom a rigola 
Pod Wilec hôrkou 

Váž. pani Migrová, 

V roku 2014 sa realizovala stavba "Sanácia odvodňovacieho rigolu ul. Pod Wilec 
hôrkou - Letapa" podľa schválenej projektovej dokumentácie. Podľa fotiek č. l a Č. 2. 
pôvodného stavu je zrejmé, že voda nemala ako odtekať a preto bolo nevyhnutné vybudovať 
odvodňovací rigol, ktorý odvádza povrchové vody nielen z cesty aJe aj vody vytekajúce z lesa 
a priľahlých pozemkov. Parkovanie, ako je vidno z týchto obrázkov, bolo svojvoľné, pričom 
autá zasahovali aj do verejnej komunikácie, kde premáva autobus MHD. Parkovanie 
osobných áut na verejnej komunikácii vzhľadom na jej šírkové parametre by sme po 
vybudovaní odvodňovacieho rigola neodporúčali. 
Dva vjazdy, ktoré boJi robené do dvorov pre autá, viď fotky č. 4 a Č. 5, boli urobené podľa 
projektovej dokumentácie a ako je to vidno z fotiek, nebránia plynulému vjazdu do dvorov 
ani prevádzke motorových vozidiel po verejnej komunikácii. 
Híbka, šírka a protlIácia rigola bola vyprojektovaná odborne spôsobilou osobou na základe 
výpcčtov plôch záberového zberného územia vôd spadajúcich do danej oblasti, množstva 
zrážok. spádových pomerov a ostatných činiteľov ovplyvňujúcich výpočet profilu rigola. 
Preto je hlbka rigola vyprojektovaná a zrealizovaná taká a nie menšia. 

S pozdravom 

Na vedomie: 
l. Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č.2, poslanecká schránka 

") MsÚ Prešov SVS a VČ, odd. MK a PS fi L:',Y l; /:(/,) 

3. MsÚ Prešov - SVS a VČ, odd. VPČ 4::,~(!l(!j I, 

Prilohy: 

- 5 x fotky 


Mestsk:y úrad v Pre~ovG I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51 )3100111 l Fax; +421(51)7733665 I E~mail: mesto.radnica@presoysk I WMIo'.presov.sk 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia strategického rozvoja 


Oddelenie investičnej výstavby 

Hlavná 73 


080 O 1 Prešov 


Pán Milan Scholz 
Pod Wilec hôrkou 19 
08001 Prešov 

Váä list člslo I zo dňa: Naše číslo: Vybavuje I linka Prešov: 

R - 1004/2015 Ing. Koháni /3100220 22.01.2015 

VEC 
" Odpoveď na požiadavku 283/2/2014 vo veci rigola, vysokých betónových prechodov 
a napojenia odvodňovacích žľabov 

V ážený pán Scholz, 

V roku 2014 sa realizovala stavba "Sanácia odvodňovacieho rigolu ul. Pod Wilec 
hôrkou I.etapa-druhá čast'" podľa schválenej projektovej dokumentácie. Podľa fotiek Č. 1, Č. 
2 a Č. 3 pôvodného stavu je zrejmé, že voda nemala ako odtekať a preto bolo nevyhnutné 
vybudovať odvodňovací rigol, ktorý odvádza povrchové vody nielen z cesty, ale aj vody 
vytekajúce z lesa a priľahlých pozemkov. 
Dva vjazdy do dvorov pre autá boli urobené podľa projektovej dokumentácie a ako je to 
vidno z fotky Č. 6, nebránia plynulému vjazdu do dvorov ani prevádzke motorových vozidiel 
po verejnej komunikácii. 
Prechody pre peších z cesty ku záhradkám sú riešené z menších panelov osadením panelov 
tak, aby prietok vody popod ne bol plynulý a nebránil vode pri väčších dažďoch plynulému 
odtoku vody (viď fotky Č. 4 a Č. 5). 
HÍbka, šírka a profilácia rigola bola vyprojektovaná odborne spôsobilou osobou na základe 
výpočtov plôch záberového zberného územia vôd spadajúcich do danej oblasti, množstva 
zrážok, spádových pomerov a ostatných činiteľov ovplyvňujúcich výpočet profilu rigola. 
Zrealizované dielo je podľa platnej projektovej dokumentácie. 

Vo veci doriešenia kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou sme v predchádzajúcom 
období komunikovali s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice, kde sme 
ich upozornili na opakujúce sa požiadavky zo strany občanov na výstavbu kanalizácie. VVS, 
a.s prezentovala snahu riešiť tento problém, ale konečné rozhodnutie o tom akým spôsobom 
a kedy bude kanalizácia vybudovaná je v ich kompetencii. 

S pozdravom 

Na vedomie: 
1. Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č.2, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov SVS a VČ, odd. MK a PS 
3. MsÚ Prešov - SVS a VČ, odd. VPČ 

Prílohy: 6 x fotodokumentácia 

Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel,; +421(51)31001111 Fax: +421 (51}7733665I E-mail: mesto,radnica@presov,sklwww,presov,sk 
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Sekcia služieb občanom 
oddelenie služieb občanom 

Váš list číslo l zo dňa: 

04.12.2014 

VEC 

Naše číslo: 

V.NQ./2014/1393 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMé č. 2 
Msú Hlavná 73 
Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

Halečková/31 00550 21.01.2015 

Požiadavka č. 285/2/14 zo zasadnutia VMČ č. 2 zo dňa 04.12.2014- odpoved' 

Dňa 21.01.2015 bola na oddelenie služieb občanom Msú v Prešove doručená 
požiadavka zo zasadnutia VMČ č. 2 vo veci stanoviska k názvom novo pomenovaných ulíc 
v lokalite VMČ č. 2. 

Mestská názvoslovná komisia v Prešove prehodnotila požiadavku VMČ č. 2 vo veci 
názvu nových ulíc v časti Vydumanec a súhlasila so zmenou navrhovanej ulice "Králičej" na 
"Veveričiu" ulicu. Zároveň komisia akceptovala aj požiadavku občanov, tam bývajúcich, na 
zmenu novo navrhovaného názvu "Lasičej" ulice na "Kuniu" ulicu. Ich zdôvodnením bolo 
podobne znejúca už pomenovaná ulica "Líščia", čo by mohlo spôsobovať problém pri volaní 
a príchode záchranného integračného systému (tiesňová linka 112). 

S pozdravom 

Na vedomie 
oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb Msú 

kt-~~ v~ 
Mgr. Ľudmila Halečk~á 

vedúca oddelenia 
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MESTSKÝ tRAD V PREŠOVE 

Sekcia strategického rozvoja 


Oddelenie investičnej výstavby 

Hlavná 73 


080 O l Prešov 


..._-_.. __... ... ..._-~.. _~-~ 

VVS, a.s. závod Prešov 
Kúpel'na liA 
081 51 Prešov 

Váä list číslá I zo dňa: Naše čislo: Vybavuje j ~inka Prešov: 

R- 1004//2015 S. Fabuľa!05131 00258 21.012015 

Vec 
Žiadost' o stanovisko - vyjadrenie na požiadavku Č. 273/2/14 - vo veci kanalizácie k RD 
na ulici Obrancov mieru p. Polomského 

Mestu Prešov, SSR, OIV, MsÚ v Prešove bola na zasadnutí VMČ 2 zaslaná vyššie 

uvedená požiadavka, týkajúca sa výmeny kanalizácie DN 300 na ul. Obrancov mieru pre 

rodinné domy, do ktorej je napojená, podľa tvrdenia p. Polomského, kanalizácia sídliska II 

a III. 

Týmto listom Vás žiadame o Vaše odborné stanovisko k tomuto problému 

a v prípade, že je potreba výmeny tohto kanálu aj termín jeho realizácie. 

K žiadosti Vám prikladáme fotokópiu textu predmetnej pripomienky. Vaše vyjadrenie 

prosím zaslať na SSR, oddelenie investičnej výstavby MsÚ v Prešove, aby sme mohli 

odpovedať žiadateľovi, respektíve môžete odpovedať aj priamo na jeho nižšie uvedenú 

adresu. 

S pozdravom a úctou 

Ul'é:~,-, 
Mgr. Ivana Iliašová, D' 

riaditel'ka SS 

Na vedomie: 

I. Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov - SVS a VČ, odd. MK a PS c' L ;f}f& /_'i <ŕj 
3. Peter Polomský, Obrancov mieru 26,080 Ol Prešov . 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti
 

Oddelenie verejnoprospeinych cinnosti
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

Vaz. pan 
Ing. Richard Drutarovsky 
predseda VMC c. 2 
poslanecka schranka MsU 

Va~ fist cislo I zo dr'la: Nase cislo: Vybavuje llinka Presov: 

V/2014/3297 Ing. Seman, ,Ing. Vrbensky 29.01.2015 
Ing. Cinkanic Brtkova 
05113100280,277,278 

Vee
 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.2 - zo dna 4.12.2014
 

Pozladavka c. 269/2/14 - vo veci laviciek pri bytovym dome na Fueikovej ulici c. 3, 5 a 7. 
Po vykonani miestneho setrenia konstatujeme opodstatnenost' poziadavky, Opravu 
predmetnych laviciek zabezpecime prostrednictvom spolocnosti Technicke sluzby mesta 
Presov, a.s., v priebehu mesiacov februar - marec 2015. 

Poziadavka c. 274/2/14 - vo veci cistenia chodnikov na ulici Obrancov mieru. 
V zmysle platneho VZN mesta Presov e. 6/2010 0 cistote mesta a verejnom poriadku, clanok 
4, bod 10. .Vlastnici, spravcovia a uzivatelia objektov nehnutel'nosti su zodpovedni za 
cistenie vstupnych a pril'ahlych chodnfkov, t.j. su povinni zabezpecit', aby chodniky 
hraniciace s nehnutel'nost'ou resp. schody (po celej sirke chodnika) boli riadne a yeas cistene". 

Poziadavka c. 275/2/14 - vo veci odpratavania chodnikov.
 
Obdobne ako poziadavka c. 274/2/14.
 

Poziadavka c. 276/2/14 - vo veci opatovneho osadenia stlpikov
 
Oddelenie VPC presetrf poziadavku v sucinnosti s oddelenim D, E a ZP MsU v Presove,
 
V pripade, ze dopravne stlpiky bude potrebne opatovne osadit', zabezpecfrne ich znovu
 
osadenie v jarnych mesiacoch roka 2015 po zimnej udrzbe,
 

Poziadavka c. 280/2/14 - vo veci dimenzovania Cere§Dovej ulice
 
Miestna komunikacia na Ceresiiovej ulici c. 2 - 26 nesplria poziadavky stanovene
 
v Slovenskych technickych normach na miestne komunikacie, ktore su platne v sucasnosti
 
(nedostatocne sirkove parametre, chyba dazd'ova kanalizacia, zriadenie oporneho muru),
 
z toho dovodu je predmetna komunikacia oddelenim investicnej vystavby sekcie SR, MsU
 
v Presove evidovana v zozname poziadaviek na rekonstrukciu. Vymena plynovodneho
 
potrubia na Ceresiiovej ulici je zatial' len v stadiu predlozeneho zameru, mestu Presov nebola
 
dorucena ziadosf 0 vydanie povolenia na Iiniovu rozkopavku. Povolenie na rozkopavku na
 
zaklade dorucenej ziadosti bude vydavat' Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky MsU
 
v Presove,
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Poziadavka C. 281/2/14 - vo veei vysypania a uvaleovania uliee Ku Brezinam ....� 
Problematika udrzby miestnej komunikacie na Ul. Ku Brezinam je dlhodoba. Predmetna� 
komunikacia nesplria poziadavky stanovene v Slovenskych technickych normach na miestne� 
komunikacie, ktore su platne v sucasnosti. Oddelenie VPC v roku 2013 a 2014 zabezpecilo� 
nevyhnutnu udrzbu na zaklade odsuhlasenia VMC c. 2 a vyclenenia financnych prostriedkov.� 
Islo 0 ciastku maximalne 2500,- €, ktora nepostacuje na zabezpecenie dlhodobejsej zivotnosti� 
komunikacie ako to pozaduje aj p. Krajiiakova. Udrzba komunikacie bola zrealizovana na� 
zaklade monitoringu a nasledne spracovaneho navrhu spravcu miestnych komunikacii� 
s respektovanim schvalenej financnej eiastky. Z toho dovodu bola udrzba kornunikacie� 
realizovana v nevyhnutnom rozsahu zasypom vyjazdenych kol'aji a jam so zhutnenim. Pri� 
prevzati prac na vykonanej udrzbe v septembri 2014 bola vyhotovena fotodokumentacia� 
z ktorej je zrejme, ze prace boli zrealizovane v zmysle zadania (odsuhlasenie VMC c. 2� 
s vyclenenim financnych prostriedkov, objednavka, zadavaci a preberaci protokol)� 
a kornunikacia bola zjazdna,� 
Vel'kym problemom z hl'adiska zivotnosti zrealizovanej upravy komunikacie je prejazd� 
t'azkych nakladnych vozidiel vzhl'adom k tomu, ze komunikacia nema zriadene dostatocne� 
podkladove vrstvy a vrchny zivicny kryt ani vybudovane odvodnenie cesty a po niekol'kych� 
prejazdoch nakladnych vozidiel je komunikacia opat' znacne poskodena,� 
Na zaklade predbeznej kalkulacie vypracovanej spravcom komunikacii v r. 2013 na� 
zabezpecenie dlhodobejsej zivotnosti predmetnej komunikacie je potrebne zrealizovat' udrzbu� 
v ciastke cca 11 000,- €, co bolo oznamene predsedovi VMC c. 2 JUDr. Pucherovi� 
Vycistenie, resp. odstranenie naletovych drevin na Ul. Ku Brezinam zabezpecime v 1. polroku� 
2015 v sucinnosti so spolocnost'ou TSmP a.s., Presov, ktora je spravcom mestskych lesov.� 
Realizacia odvodnovacej mreze na miestnej komunikacii na Ul. Ku Brezinam je nad ramec� 
kompetencie odde1enia VPC, nakol'ko ide 0 legislativny proces v zmysle zakona c. 50/1976� 
Zb. stavebny zakon. Na zasadaniach VMC c. 2 v r. 2012 a r. 2013 bola zo strany VMC c. 2� 
obcanom poskytnuta informacia, ze komunikacie v lokalite Za Kalvariou po prevode majetku� 
z Lesov s.p., na mesto Presov budu zaradene do zoznamu komunikacii urcenych na� 
rekonstrukciu vzhl'adom k tomu, ze komunikacie na Ul. Terchovskej, Ku Brezinam, Ku� 
Kyslej vode nespliiaju poziadavky stanovene v Slovenskych technickych normach na miestne� 
komunikacie, ktore su platne v sucasnosti (nedostatocne sfrkove parametre, chyba dazd'ova� 
kanalizacia, verejne osvetlenie, chybaju dostatocne podkladove vrstvy a vrchny zivicny kryt).� 

Poziadavka C. 282/2/14 - vo veei upratovania uliee Pod WHee hfirkou.� 
Po ukonceni zimneho obdobia bude prebiehat' vycistenie komunikacii po zimnej udrzbe. Do� 
cistenia komunikacii po zimnej udrzbe v jamom obdobi roku 2015 bude zahmuta aj ulica Pod� 
Wilec Horkou.� 

S pozdravom 

. 
/1 /' 

<// f f1J1} 
MgJ Kamil Sepesi 

povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie:� 
MsU - SVSaVC, OMKaPS� 
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