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Naše číslo:
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Vybavuje / linka:

Molitoris

Ing. Fedorěíková Renáta
predseda VMČ č,.4

poslanecká schľánka
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PrešoV:

26.01.20t5

Vec : Požiadavka VMČ č,4 - odpoved'

Pľipomienka č' 10/4/l5 _ vo v.eci devastovania trávnatęho porastu.
]. Emil osavčuk
Dokedy budú autá devastovat' trávnatý porast na Ul. Plzenskej? l Požiadavka Z ľoku 20I2l
vMC č,.4 źiada, aby pľíslušná sekcia písomne odpovedala občanovĺ.
Požĺadavka odstrĺpená na vybavenie mestskej polícii.

Na Ul. Plzenskej po realizácii nového asfaltového kľytu na vozovke boli osadené
technické zábtany, ktoré oddelili vozovku od zeleni a stlpiky na chodníku. Tým sa
zabránilo vstupu motoľovým vozidlám na chodník a cęstnú zeleťl,.

Priestory pľi budovách na Ul' Plzenskej, kde došlo aj k terénnym upravám nię sú vo
vlastníctvę mesta Pľešov.

Aj napriek vykonaným opatľeniam zo stľany mesta, budú mestskí policajti
vykonávať kontľoly naďalej, nakoľko sa môŽe nájst' nedis;''''',ä"Jfiitrlodič, ktorÝ
nerešpektuje aj technické zábrany. 

\,ĺES.I.SKÁ r,oLÍClA
o,\' ĺt6 PI{EŠov-

Spozdľavom 
"i l 'i'"'l.i'už"z7'Ú

Na vędomie: oddęlenię MK a právnych sluŽieb
p. osavčuk, K amfiteátru l, Prešov
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Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 
ul. Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo 253/P 

tel. 051 / 74 70 208 a1.209 Mestský úrad v Prešove 
fax 051/77 64 225 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky DIČ 2020523868 • v 

IČ DPH: SK2020523868 Odd. dopravy, energettky a ZP &/
IČO : 31718922 Iarková 24 
VÚB Prešov: 704-572/0200 080 O 1 Prešov e-mail: dpmp@dpmp.sk;vdp@dpmp.sk; 

Váš list č./zo dňa 	 Naše číslo: Vybavuje/linka V Ľuboticiach 
4q!J/Z01§' Ing. A. Compeľová 24.2.2015 

t. č. 0517470209,0901720601 

Vec: Požiadavky č. 11,36/4115 - odpoveď 

Požiadavka 11/4/15 
V posledných rokoch bolo žiadateľovi, p. E. Osavčukovi v predmetnej veci 

viacnásobne odpovedané, písomne a tiež aj osobne. Jeho požiadavky stále evidujeme a pri 
úpravách cestovného poriadku ich zvažujeme. 

Prikladáme napr. odpoveď na požiadavku č. 446/4113, ktorá obsahovo korešponduje 
s terajšou požiadavkou: 
"Predmetnej požiadavke je vyhovené. Vaktuálnom cestovnom poriadku je zastávka "Lesík delostrelcov" 
v smere do centra mesta obsluhovaná v 60 min. intervale linkou č. 11, v 120 min. intervale linkou č. 12 (na trase 
cez Šafárikovú a Dukliansku ul . do centra mesta). Túto zastávku obsluhujú aj linky Č. 32A, 25, 36A a v ranných 
hodinách aj l. Č. 48 a to v ostatných smeroch prepravy. Obsluha danej lokality je aktuálne postačujúca. 
Na predmetnú požiadavku bolo v minulom období viacnásobne odpovedané s obdobným názorom dopravcu. 
V prílohe Vám zároveň zasielame aktuálny cestovný poriadok Z predmetnej zastávky "Lesík delostrelcov". " 
Ďalej dopÍňame: Preprava z centra mesta do lokality Lesík. delostrelcov - ul. Ku amfiteátru -
Plzenská je možná linkou Č. 11 v 60 min. intervale, s tým, že cestujúci môžu na výstup využiť 
zast. "Pod Táborom", z ktorej je k uvedeným lokalitám primeraná dochádzková vzdialenosť 
(v priemere 200 300 m; maximálna vzdialenosť je k budove na konci uL Ku amfiteátru 
500 m). 

Aj naďalej trváme na tom, že predmetná oblasť je aktuálne dostatočne obsluhovaná. 
Po schválení plánu dopravnej obslužnosti mesta Prešov orgánmi mesta nevylučujeme 
zavedenie prípadných navrhovaných zmien. 

Požiadavka 36/4/15 
Odchody spojov na linke Č. 7 sú prioritne prispôsobené lokalite Širpo, pre ktorú je táto 

linka jedinou celodenne obsluhujúcou linkou. Pre lokalitu Budovateľskej ulice plní funkciu 
doplnkovej linky. Napriek uvedenému budeme túto požiadavku evidovať, pri najbližšej 
úprave cestovných poriadkov ju posúdime a v prípade prevádzkových možností ju 
zapracujeme . 
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Mesto Pľešov
Mestská polícia v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Ing. Fedoľčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schľánka
MsU

Váš list čísĺo / zo dňa:
t2.02.20t5

Naše číslo:
Plt5t763/'t

Wbavuie / linka:
M'olitorĺs

PrešoV:
26.01'Ż0l5

Vec : Požiadavka vMČ č..4 _odpoved'

Fľinnmienlre ő )) /A'/1\ rrn ĺreni nqĺ'lŕnrrąnią ną NÁľnecfí leoinnárnwáut
]' Emil osavčuk
Pręčo parkujú autá na Námestí legionáľov? Námestie má slúŽiť ľuďom nie autám
vMČ č'.4 źiada, aby pľíslušná sekcia písomne odpovedala občanovi.
Požiadavka odstúpená na vybavenie mestskej polícii.

V zmysle zák. NR SR ě' 812009 o cestnej premávke je ,, $ 52 _ osobitné
ustanovenią o chodcoch umožnené zastavenie a státie motoľovým vozidlám na chodníku'
ak ostane vol'ná šírka najmenej 1,5 m'
V pľípade, ak vodič nedodľŽí uvędenú voľnú šírku pre chodca, dopúšťa sa priestupku,
ktory mestský policajt je oprávnený objasňovať.

Na Nám. legionáľov je šírka chodníka v niektorých pľípadoch dostatočná na
paľkovanie vozidiel, aj na bezpečný priechod pre chodca. Na týchto miestach nie je
zakělzané zastavenie ľesp. státie motoľovým vozidlám ani dopravnou značkou alebo
dopľavným zariadením

Mestskí policajti slúŽiaci v tomto obvode boli s obsahom pripomienky
oboznámęní a poučení o vykonávaní kontrol s prijatím 

'"Męńĺ'ftyqĘ iQpa.{yení voči
vodičom, ktoľí porušujú horeuvedené ustanovenie. -'ľ'Ť:ä 

-;;li,lĺ;1'-'ĺil.-ň']ł.li,ĺi' ią' ĺl
S pozdravom

Na vedomie: oddęlenie MK a právnych sluŽieb
p. osavčuk, K amfitęátru l, Pręšov

MJE-6IK
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Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 
ul. Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo 253/P 

tel. 051 / 74 70 208 a1.209 Mestský úrad v Prešove 
fax 051/77 64 225 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky DIČ 2020523868 • v 

IČ DPH: SK2020523868 Odd. dopravy, energettky a ZP &/
IČO : 31718922 Iarková 24 
VÚB Prešov: 704-572/0200 080 O 1 Prešov e-mail: dpmp@dpmp.sk;vdp@dpmp.sk; 

Váš list č./zo dňa 	 Naše číslo: Vybavuje/linka V Ľuboticiach 
4q!J/Z01§' Ing. A. Compeľová 24.2.2015 

t. č. 0517470209,0901720601 

Vec: Požiadavky č. 11,36/4115 - odpoveď 

Požiadavka 11/4/15 
V posledných rokoch bolo žiadateľovi, p. E. Osavčukovi v predmetnej veci 

viacnásobne odpovedané, písomne a tiež aj osobne. Jeho požiadavky stále evidujeme a pri 
úpravách cestovného poriadku ich zvažujeme. 

Prikladáme napr. odpoveď na požiadavku č. 446/4113, ktorá obsahovo korešponduje 
s terajšou požiadavkou: 
"Predmetnej požiadavke je vyhovené. Vaktuálnom cestovnom poriadku je zastávka "Lesík delostrelcov" 
v smere do centra mesta obsluhovaná v 60 min. intervale linkou č. 11, v 120 min. intervale linkou č. 12 (na trase 
cez Šafárikovú a Dukliansku ul . do centra mesta). Túto zastávku obsluhujú aj linky Č. 32A, 25, 36A a v ranných 
hodinách aj l. Č. 48 a to v ostatných smeroch prepravy. Obsluha danej lokality je aktuálne postačujúca. 
Na predmetnú požiadavku bolo v minulom období viacnásobne odpovedané s obdobným názorom dopravcu. 
V prílohe Vám zároveň zasielame aktuálny cestovný poriadok Z predmetnej zastávky "Lesík delostrelcov". " 
Ďalej dopÍňame: Preprava z centra mesta do lokality Lesík. delostrelcov - ul. Ku amfiteátru -
Plzenská je možná linkou Č. 11 v 60 min. intervale, s tým, že cestujúci môžu na výstup využiť 
zast. "Pod Táborom", z ktorej je k uvedeným lokalitám primeraná dochádzková vzdialenosť 
(v priemere 200 300 m; maximálna vzdialenosť je k budove na konci uL Ku amfiteátru 
500 m). 

Aj naďalej trváme na tom, že predmetná oblasť je aktuálne dostatočne obsluhovaná. 
Po schválení plánu dopravnej obslužnosti mesta Prešov orgánmi mesta nevylučujeme 
zavedenie prípadných navrhovaných zmien. 

Požiadavka 36/4/15 
Odchody spojov na linke Č. 7 sú prioritne prispôsobené lokalite Širpo, pre ktorú je táto 

linka jedinou celodenne obsluhujúcou linkou. Pre lokalitu Budovateľskej ulice plní funkciu 
doplnkovej linky. Napriek uvedenému budeme túto požiadavku evidovať, pri najbližšej 
úprave cestovných poriadkov ju posúdime a v prípade prevádzkových možností ju 
zapracujeme . 
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coo Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Ing.Fedorčíková Renáta
pľedseda VMC č.4
poslanecká schľánka
MsÚ, H|avná73

Váš list číslo i zo dňa Naše číslo:

Pĺl5/',l3614
Vybavu.ie / linka:

Compel'
Prešov:

2'.7.2.2015

Vec
Požiadavka zo zasadania VMČ č.4 - odpoved'

PoŽiadavka č.8/4/15 _ Yo veci zabezpečenia nepałkovania áu1 !.a chpdníku _ ql.Plzełrská

Emil osavčuk, K aľnfiteótru, Prešov _ Žiada zabezpečiť, aby autó neparkovali na chodníku na

ulici Plzeňskej. (požiadavka z roku 20I I)

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

Męstská polícia v Pľešove pľavidelne kontľoluje dodrŽiavanie dopľavnej disciplíny aj na

Vami uvedenej ul'Plzeňskej. V pľípade zistenia pľiestupku je vodič ľiešený v zmysle zźtkona

NR SR č.37211990 Zb. o pľiestupkoch.
Paľkovanie na chodníku však nie je vŽdy pľiestupkom. Podľa $ 52, Zákona č,.812009

o cestnej pľemávke je moŽné zastaviť a stáť na chodníku ak je to určené dopravnou znaěkou

alebo dopľavnýmzańadením alębo ak zostane voľná šíľka chodníka najmenej l,5 m.

S pozdľavom 
'nľśäś,?ĺ.ľđťP."'oo8(] 66 pREŠov

:,l,.k,lvá ?'4 tI

Ján
náčęlník

Na vedomie: organizačný odboľ
Emil osavčuk, K amfiteátru l, Prešov

Mestská polĺcia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel.: +42'| (5'l\77 32670lFax: +42'| (51) 31 00 354 lE-mail: mestska.policia@presov.sk lM'presov.sk



oco Mesto PľeŠov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Pľešov

Vybavuje / linka:

Compel'

Ing'Fedoľčíková Renáta
predseda VMC č'4
poslanecká schľánka
MsÚ, Hlavná73

Váš list čísĺo / zo dňa: Naše číslo:

Pns173615

Vec
Požiadavkazo zasadania VMč č.4 - odpoved'

4115

PrešoV:

27.2.2015

na

ul.Kpt.NáJepku

Emil osavčuk, K amfiteátru, Prešov - Žĺado zabezpečiť, aby autó neparkovali na chodníku na

utici Kpt.Nólepku. (požiadavka z ľoku 20I I)

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

Mestská polícia v Prešove pravidelne kontľoluje dodržiavanie dopľavnej disciplíny aj na

Vami uvedenój u1.Kpt'Nálept<u. v prípade zistenia priestupku je vodič ľiešený v zmysle

zźkonaNR SR č,37211990 Zb. o priestupkoch.
Paľkovanie na chodníku vśak nie je vŽdy pľiestupkom. Podľa $ 5Ż, Zźlkona č;812009

o cestnej pľemávke je možné zastaviť a stttť na chodníku ak je to určené dopravnou značkou

alebo dopravným zariaďęním alebo ak zostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

S pozdravom
Mi':'iTo PREŠ.v

ivĺF].\ l'.',' Á r,oLíCIA
o8U ł't; PREŠOVi,l l'rrŔov7)ĺ'[í

gľ

Na vedomie: organizačný odbor
Emil osavčuk, K amfiteátru l, Prešov

l\.4estská polícia v Prešove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Te|; +421 (5'l\77 32 670 l Fax: +42'| (51)3100 354 l E_mail: mestska'policia@presov.sk lM.pÍesov.sk



MESTSKY URAD V PRESOVE
 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych elnnostl
 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

• Vaz, pani • 
lng. Renata Fedorcikova 
predsednicka VMC c. 4 
poslanecka schranka MU 

Va~ list cislo I zo dna: Nase clslo: Vybavuje llinka Presov : 

V/2015/3297 Mgr. Sepesi , lng . Cinkanic Brtkova 26.2.2015 
Mgr. Burger PhD., lng. Zvolaren 

lng . Seman 
051/3100278,279,277,280 

Vee
 
Vybavenie poiiadaviek zo zasadnutia VMC c. 4 - zo dna 12.1.2015
 

Poziadavka c. 2/4/15 - vo veci pesich t'ahov v parku Lesik Delostrelcov.
 
Upravu pochodzkovych ploch ako docasne riesenie zaradime do planu cinnosti udrzby na
 
1. polrok 2015.
 
Koncepcne riesenie dobudovania chodnikov v parku je evidovane MsU-SSR, odd. IV uz
 
niekol'ko rokov.
 

Poziadavka c. 3/4/15 - vo veci letnej udriby na ul. K amfiteatru.
 
Uvedenu poziadavku berieme na vedomie s priebeznym zabezpecenim beznej a zimnej
 
udrzby na ul. K Amfiteatru. Nateraz vykoname udrzbu prostrednictvom pracovnikov
 
vykonavajucich aktivacne cinnosti pre mesto Presov.
 

Poziadavka c. 4/4/15 - vo veei zimnej udrzby na ul. K amfiteatru.
 
Vykon zimnej udrzby miestnych kornunikacii pre mesto Presov na zaklade zmluvy
 
o zabezpeceni verejnoprospesnych cinnosti zabezpecuje firma sszurc, spol . s LO. Presov, 
ktora koordinuje cinnost' zimnej udrzby podl'a operacneho planu, ktory je vypracovany 
v zmysle zakona c.13511961 Zb. Pre vykon zimnej udrzby su miestne komunikacie rozdelene 
do styroch tried. Miestna kornunikacia K arnfiteatru je cesta 3.tL / obsluzna, zaslepena 
komunikacia/. Na zaklade predlozenych fotografii konstatujeme, ze komunikacia bola 
zjazdna v zmysle zakona. 

Poziadavka c. 5/4/15 - vo veei opravy prepadnuteho chodnika.
 
Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych
 
komunikacii na nadchadzajuce obdobie. V pripade, ze VMC cA zaradi opravu predmetneho
 
chodnika medzi svoje priority a bezodkladne pristupime k jeho realizacii.
 

Poziadavka c. 6/4/15 - vo veei osadenia zabrany proti striekajucej vode.
 
Poziadavka je neopodstatnena. Zabradlie sa nachadza v casti krizovatky kde zabezpecuje
 
poziadavky dopravneho zariadenia. Na dopravne zariadenie nie je mozne vesat' pridavne
 
prvky, ktore by znemoznili vyhl'ad , pripadne inak ohrozili ucastnikov cestnej premavky na
 
krizovatke.
 

Mestsky urad v Prasove I Hlavna 731 080 01 Presov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Poziadavka c. 12/4/15 - vo veci spevnenia plochy na zastavke MHD.
 
Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych
 
komunikacii na nadchadzajuce obdobie. V pripade, ze VMC c.4 zaradi opravu predmetneho
 
chodnika medzi svoje priority a bezodkladne pristupime k jeho realizacii,
 

Poziadavka c. 13/4/15 - vo veci upravy vjazdu do ulice K amfiteatru.
 
Poziadavku evidujeme vevidencii poziadaviek z predchadzajuceho obdobia s prihliadnutim
 
na realizaciu prioritnych akcii pristupime k jej realizacii.
 

Poziadavka c. 14/4/15 - vo veci uvol'nenia poslaneckych schranok pre obcanov.
 
Na zaklade dorucenej poziadavky bol vykonany plosny monitoring skutkoveho stavu
 
poslaneckych skrin, a to plosne nielen v mestskej casti e. 4 so spracovanirn navrhu beznej
 
udrzby pozostavajucej najma z vykonania ochranneho nateru, vymeny skia a vyplne skriniek .
 
Predpokladane vykonanie udrzby bude realizovane v termine marec 2015 prostrednictvorn
 
spolocnosti, TsmP, a.s .
 

Poziadavka c. 15/4/15 - vo veci opravy chodnika na ul. Sladkovicovej.
 
Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych
 
komunikacii na nadchadzajuce obdobie. V pripade, ze VMC c.4 zaradi opravu predmetneho
 
chodnika medzi svoje priority a Mestske zastupitel'stvo v Presove odsuhlasi potrebne
 
financne krytie, Mestsky urad v Presove bezodkladne pristupi k jeho realizacii,
 

Poziadavka c. 16/4/15 - vo veci opravy chodnika na ul. Masarykovej.
 
Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych
 
komunikacii na nadchadzajuce obdobie. V pripade, ze VMC c.4 zaradi opravu predmetneho
 
chodnika medzi svoje priority a Mestske zastupitel'stvo v Presove odsuhlasi potrebne
 
financne krytie, Mestsky urad v Presove bezodkladne pristupi k jeho realizacii,
 

Poziadavka c. 18/4/15 - vo veci opravy chodnika na ul. 17. novembra.
 
Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych
 
komunikacii na nadchadzajuce obdobie. V pripade, ze VMC c.4 zaradi opravu predrnetneho
 
chodnika medzi svoje priority a Mestske zastupitel'stvo v Presove odsuhlasi potrebne
 
financne krytie, Mestsky urad v Presove bezodkladne pristupi k jeho realizacii ,
 

Poziadavka c. 20/4/15 - vo veci zabezpecenia ostrihania ziveho plota v parku Lesik
 
delostrelcov.
 
Dreviny v parku Lesik delostrelcov na pozemkoch vo vlastnictve mesta Presov budu ostrihane
 
prostrednictvom aktivacnych pracovnikov v ramci cinnosti projektu Mensich obecnych
 
sluzieb tak, aby nezasahovali do dopravneho znacenia.
 

Poziadavka c. 21/4/15 - vo veci neuvedenia do povodneho stavu dlazby po oprave
 
kanalu.
 
Dolozenie porfirovej dlazby na vyusteni ul. Jarkova - Hlavna zrealizuje spravca miestnych
 
kornunikacii v roku 2015. Odstranenim zavaznej poruchy na predmetnom useku sa predislo
 
vaznyrn porucham inzinierskych sieti v danom podlozi, i moznym urazom obcanov, Terajsia
 
uprava je riesena ako proviz6rium. Toho casu sa dany usek monitoruje pre mozne d'alsie
 
sadanie podlozia,
 
Vybrana dlazba s predmetneho useku komunikacie, je uskladnena v priestoroch spravcu MK.
 
Na poziadavku uz bolo odpovedane 21.11.2014.
 

Poziadavka c. 24/4/15 - vo veci urgovania odpovedi z minuleho roka
 
Odd. VPC neeviduje ziadnu nezodpovedanu poziadavku pana Petra Albertiho.
 



Poziadavka c. 26/4/15 - vo veci nevyhovujuceho stavu chodnika okolo Tesca.
 
V sulade s platnou legislativou SR a Vseobecne zavaznyrn nariadenim mesta Presov c. 6/2010
 
o cistote mesta verejnom poriadku za cistotu a cistenie chodnikov pred obchodnymi 
prevadzkami, instituciami a inyrni zariadeniami zodpovedaju ich vlastnici , prevadzkovatelia 
alebo uzivatelia. Zavady v schodnosti chodnikov pril'ahlych k nehnutel'nosti su povinni 
odstraiiovat' vlastnici, spravcovia alebo uzivatelia nehnutel'nosti, pokial' tieto zavady vznikli 
pol'adovicou alebo snehom. V pripade opakovania sa situacie s neodpratanym snehom 
odporucame kontaktovat' Mestsku policiu v Presove na bezplatnom telef6nnom cisle 159. 

Poziadavka c. 28/4/15 - vo veci orezu/vyrezu topol'ov na Pavlovicovom namesti,
 
Sucast'ou stavby parkovacich ploch na ulici Pavlovicovo namestie c.40 boli aj sadove upravy.
 
V objekte sadovych uprav bol zhodnoteny zdravotny stav existujucej vegetacie aj navrh
 
vysadby novych rastlin. Pocas stavby parkovisk bol vykonany vyrub stromov zhorseneho
 
zdravotneho stavu, a za ne bola vykonana nahradna vysadba,
 

Poziadavka c. 30/4/15 - vo veci poplatku za psov.
 
Mesto Presov zabezpecuje kazdorocne nakup sackov na exkrementy, ktore su vydavane
 
platitel'om dani za psa na MsU v Presove, v kancelarii prveho kontaktu pri zaplateni dane.
 

Poziadavka c. 31/4/15 - vo veci odpadkovych kosov na exkrementy.
 
Psie exkrementy je mozne vyhadzovat' do vsetkych odpadkovych kosov na uzemi mesta
 
Presov,
 

Poziadavka c. 33/4/15 - vo veci nedostatocneho poctu odpadkovych kosov pred
 
prevadzkami.
 
OVPC nedisponuje financnyrni prostriedkami na nakup a osadenie vacsieho mnozstva
 
odpadkovych kosov na ulici 17. novembra. Za cistotu v okoli prevadzok su zodpovedni ich
 
prevadzkovatelia.
 

Poziadavka c. 35/4/15 - vo veci tienenia Vodarenskej veze,
 
Na zaklade poziadavky VMC c. 4 a v zmysle zaverov z vyjazdoveho rokovania konaneho na
 
Vodarenskej vezi za ucasti obyvatel'ov pril'ahlych bytovych domov a primatorky mesta
 
Presov, pripravilo oddelenie verejnoprospesnych cinnosti navrh technickeho riesenia spolu
 
s prieskumom trhu na zabezpecenie zakazky.
 
V zmysle zaverov zo zasadnutia VMC bude nasledne zabezpeceny proces realizacie.
 

Poziadavka c. 38/4/15 - vo veci orezu korun stromov na ul. Budovatel'skej
 
Poziadavka na orezanie drevin na Budovatel'skej ulici bude odborne posudena v terene
 
a v pripade jej opodstatnenosti odborne orezanie drevin na pozemkoch vo vlastnictve mesta
 
Presov a sprave OVPC bude vykonane vo vegetacnorn obdobi (od 1. aprila do 30. septembra,
 
mimo obdobia rasenia listov) v sulade so zakonom c. 543/2002 Z.z. 0 cohrane prirody
 
a krajiny a normou STN 83 7010.
 

Poziadavka c. 39/4/15 - vo veci mlak a nevyhovujuceho chodnika na ul. Budovatel'skej.
 
Predmetnu poziadavku evidujeme z predchadzajucich obdobi a je opodstatnena,
 
Budovatel'ska ulica je zaradena v zozname Rekonstrukcie a obnovy miestnych komunikacii
 
zahniujuc realizaciu cestneho telesa, chodnikov, nastupnych ploch MHD a pril'ahlych ploch
 
zelene. Schvalenie uvedenej akcie a pouzitie financnych prostriedkov je v kompetencii MsZ
 
v Presove, ktore nateraz neschvalilo jej realizaciu a potrebne financne krytie.
 

Poziadavka c. 41/4/15 - vo veci nevyhovujucich zastavkach pri pekariiach,
 
Predmetnu poziadavku evidujeme z predchadzajucich obdobi a je opodstatnena.
 
Budovatel'ska ulica je zaradena v zozname Rekonstrukcie a obnovy miestnych kornunikacii
 
zahniujuc realizaciu cestneho telesa, chodnikov, nastupnych ploch MHD a pril'ahlych ploch
 
zelene. Schvalenie uvedenej akcie a pouzitie financnych prostriedkov je v kompetencii MsZ
 
v Presove, ktore nateraz neschvalilo jej realizaciu a potrebne financne krytie.
 



Pozladavka c. 42/4/15 - vo veci odstranenia posypoveho materlalu.� 
Poziadavka na odstranenie posypoveho materialu na Budovatel'skej ulici bude odstraneny� 
pocas cistenia miestnych komunikacii po zimnej udrzbe, ktora bude prebiehat' v mesiacoch� 
marec az april roku 2015.� 

Poziadavka c. 48/4/15 - vo veci vianocneho osvetlenia ul. Svatoplukovej.� 
Uvedenu poziadavku evidujeme ako opakovanu, avsak s prihliadnutim na schval'ovaci proces� 
Mestskeho zastupitel'stva mesta Presov nebol uvedeny zamer schvaleny. Za predpokladu� 
odsuhlasenia realizacie rozsirenia Vianocnej a slavnostnej svetelnej vyzdoby pristupime k jej� 
realizacii.� 

Poziadavka c. 54/4/15 - vo veci parkoviska, novej vysadby zelene, ochrany pred psami� 
a odpadkovych nadob na separovany odpad na ul. SDH c. 2.� 
Zber separovaneho odpadu sa vykonava na zaklade urceneho harrnonogramu v meste� 
vyvozom z nadob - kontajnerov, urcenych na triedenie odpadu, ktore su rozmiestnene� 
v jednotlivych lokalitach sidlisk rovnomeme a celoplosne na sidliskach mesta.� 
Vzhl'adom na narocnost' vykonavania zberu odpadu ajeho nasledne dotried'ovanie,� 
zvysovanie poctu miest kontajnerov na triedeny odpad sa vykonava postupne a podl'a� 
poziadaviek v jednotlivych castiach mesta. Doplnenie je vykonavane po prehodnoteni� 
potreby, mnozstva odpadu a urceni miesta osadenia kontajnerov na triedeny odpad.� 
Vasa poziadavka na zabezpecenie nadob na triedenie v lokalite SDH c.2 bude zaslana� 
spolocnosti TSmP, a. s., na prehodnotenie. V pripade kladneho riesenia bude vo Vasej 
lokalite vytvorene miesto a nasledne budu umiestnene kontajnery na vykonavanie 
triedeneho odpadu. 

S pozdravom 

Mgr. Kamil Sepesi 
povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie: 
MsU - SVSaVC, OMK a PS 
Emil Osavcuk, K amfiteatru 1, Presov 
Bozena Podrazova, Pavlovicovo namestie 40, Presov 
Vladimir Babuscak, 17. novembra 104, Presov 
Eva Zakarovska, Budovatel'ska c. 44, Presov 
Eva Palencarova, Budovatel'ska c. 44, Presov 
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