
cco Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Ing. Fedorčíková Renáta
pľedseda VMC č.4
poslanecká schránka

MsU, Hlavná73

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:

P/16t14812

Vybavuje / linka:

Compel'

Prešov:

5.t.2016

Vec
Požĺadavkazo zasadania VMč č.4 _ odpoved'

(p.Bekeč).

(Ilica Špiútska je urobenó, vozidló parkujú na trávniku a ničia ho, zóroveň parkovania na ulici

Kovúčskej.

yMč žiacla kontrolovat' a riešit'parkovgnie na uliciąch špitúIska a Kovĺĺčska.

S obsahom poŽiadavky boli oboznámení všetci pľíslušníci mestskej polície hliadkujúci
v danej lokalite za účelom zvýšenej pozornosti na skutočnosti, ktoľé sú uvedené

v požiadavke a v záujme zabezpečenia dodľŽiavania dopravnej disciplíny sme zvýšili
frekvenciu kontľol v danej lokalite.

S pozdravom
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an PhD
MsP

Na vedomie: oľganizačno-právne oddęlęnie na MsU

oP

Mestská polĺcia v PÍešove l JaÍková 24 l o80 01 PÍešoV l Tel': +421 ( 51r 77 32 670 l Fax: +42'| (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk l W.presov.sk
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Váš list číslo / zo dňa: Naše čÍslo: Prešov:

PlI6lt4813 5.t .2016

Vec
Požiadavkazo zasadania VMČ č.4 - odpoveĺI'

PoŽiadavka č'419l4/l5 - vo veci nezákonného parkovania na Námestí legionárov.
(osavčuk)'

Nĺ'lnlesĺie legionciľov je parkovisko, pľečo ĺałłl łleboli osudené kvetilláče, prečo taln paľkujú

motoľoyé vozidlá,

VMC žiĺlda kontrolu zo strany MsP do vyriešenia pľobléruu.

Na predmetnú poŽiadavku bolo odpovędané priamo na VMČ. V uvederrej lokalite
vykonávajú hliadky MsP pľavidelnú kontrolnri činnost'. Vodiči, ktorí paľkujú vozídlá
V rozpoľe s ustanovęniami zákona č,'812009 o cestnej pľelllávke sťr riešení pľiamo na mieste,

pľípadne postúpení k d'alšiemu konaniu v znrysle zákona č,.372l|990 o priestupkoclr.

Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Iarková č,.24
080 01 Prešov

Vybavuje / linka:

Compel'

Ing.Fedoľčíková Renáta
pľedseda VMC č.4
poslanecká schľánka

MsU, Hlavná'73

||j i .'ť: :.' { l ;.1,1i1,='.ĺ l
i'l i'.,' '''':ł1 l |}í:[,ii

V
]ĺ,,r

S pozdľavom ĺ],',l},',:,,'ĺ.:: ]:;' !

i l'l'il''li ).ĺ aG

an
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Na vedomie: oľganizačno-právne oddelenie na MsU

Mestská políciaVPrešove lJaÍková 24 lo8o o'l Prešov lTel.:+42'| (51\7732670lFax:+421(51)31 00 354 lE-mail: mestska.policia@presov.sk lM.presov.sk



coo Mesto Pľešov
Mestská polícia v Prešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Ing' Fedorčíková Renáta
predseda VMC č.4
poslanecká schľánka
MsU' Hlavná]3

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:

P116t148/4

Vybavuje / linka:

Conlpel'

Prešov:

s.1.2016

Vec
Požiadavka zo zasaďania VMČ č.4 - odpoved'

PoŽiadavka č.42014/15 - vo veci paľkovania voz. v ZZ na ul.PoŽiaľnickej.(p'Haftman)

Požiaľnická je značka ZZ paľkujú tanl vozidlci.'

Kontrola MsP _ ľiešit' - informovat' VMC.

S Vašou požiadavkou boli oboznámení všetci príslušníci mestskej polície, ktorí
hliadkujú v danej lokalite. Na predmetnej ulici srne zvýšili Íiekvenciu kontľol.

Zźrovęřl ale konštatujeme, žę na uvedenej ullici je nroŽné paľkovat' na chodníku za
podmienky dodľŽarria ustanovení $ 52 zákona 812009 o cestnej pľemávke, kedy vodič
ponechá na clrodnĺku vol'nťl šíľku 1'5 m. V opačnom pľípade je vodič ľiešený v zmysle
zákona č,.3'/ 2 l I99 0 o prie stupkoclr.

S pozdravom
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' Ján Andľejko PhD
náčelník MsP

Na vedomie: oľganizačno-právne oddelenie na MsU

Mestská polícia V Preśove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 ( 51) 7T 32 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E-majl; mestska.policia@presov.sk I M-presov'sk
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Mesto PľeŠov
Mestská polícĺa v Pľešove

Iarková č,.24
080 01 Prešov

Vybavuje / linka:

Compel'

Ing. Fedoľčíková Ręnáta
predseda VMC č'4
poslanecká schľánka

MsU, Hlavná73

Prešov:

5.1.2016

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:

Pt16t14815

Vec
Požĺadavkazo zasadanĺa VMč č.4 - odpoved'

Z1 vka č,'42Il4/15 - voz. vZZ
Florida.(p.Hartman)

Požiarnická pri prevódzke Floľida parkrłjti vozicĺlci v ZZ'

vpĺč žtoda kontrolu zo strany MsP _ ľiešit' - infoľmovat' VMč,

S Vašou požiadavkou boli oboznátnęní všetci pľíslušníci mestskej polície, ktoľí
hliadkujú v danej lokalite. Na pľedrnetnej ulici 

''11ę 
71,ýšili fiekvenciu korrtrol.

Zátovęřl ale konštatujeme' że na uvederrej ulici je moŽné paľkovat' na choclníku za
podmienky dodľŽania ustalrovenĺ $ 52 zákona 812009 o cestnej premávke, kedy vodič
poneclrá na chodníku vol'nil šíľku 1,5 m.Vopačnonr pľípade je vodič riešený vzmysle
zákona č,.37 2 l 19 9 0 o pľiestupkoclr.

S pozdravom
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Ján Andrejko PhD
náčęlník MsP

Na vedomie: organizaěno-právne oddęlenię na MsÚ

Mestská polícia V Prešove lJarková 24 l080 0'1 Prešov |Íel': +421 (51)77 32670lFax: +42'| (51) 31 00 354 lE_mail: mestska.policia@presov.sk lm.presov.sk



ooo Mesto PľeŠov
Mestská polícÍa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Pľešov

Vybavuje / linka:

Conlpel'

Ing'Fedoľčíková Ręnáta
predseda VMC č.4
poslanecká schránka

MsU, Hlavná,73

Prešov:

5.1 .2016

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:

Plt6lt48ll

Vec
Požĺadavkazo z^sadania VMČ č.4 _ odpoved'

S pozdľavom

DažiqÄąvka č4r, !4t15 - .rn ĺreni -ąľlznrrqnic nÍ rlnzirlie] nn chor]níkochí rlr\

Rolql ľokúce poukazujenl na parkol,allie aut na nclšich ulicicłch..

vlĺč žiaau MsP o zvýšenú kontrolu pĺtrkovĺtlliu mot.vozidiel po choĺIníkoclt.

Na uvedenú poŽiadavku bolo odpovędané pľiamo na VMČ azáÍovęřl boli všetci

pľíslušníci oboznámení s touto poŽiadavkou na pravidelných ľozdeleniach.

] -i:1,1 ".
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án Andľej PhD
náčelnĺk MsP

Na vędomie: oľganizačno-pľávne oddelęnie na MsÚ

Mestská polícia v Preśove lJarková 24 lo8o o1 PÍešov l Íe1.'.+421 (51\77 32670lFax: +421(51) 3í 00 354 lE-mail; mestska.policia@presov.sk lM.pÍesov.sk
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Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Ing. Fedorčíková Renáta
predseda VMC č'4
posIanecká schľánka

MsU, Hlavná73

Váš list číslo / zo dňa: Naše čĺslo:

Pl16lt48/6

Vec
Požiadavka zo zasadania VMC č.4 - odpoved'

Vybavuje / linka:

Compel'

Prešov:

5.L2016

PažlaÄavka ó. Ą)1/4/ zn'iňenÚch zelenÚch nlô ĺOsavčuk).ch5-1 vo vecl

Lúlql ą pą5irnlry sú Iepšie upľĺĺvené, ako veľejnĺi zeleŕl v obl'ode č.1.

osatlenie prvkov ltcl zubrĺ'lnenie pľejazĺlĺl, doplltit' zeleň o zvýšenĺi kołttľoIu MsP.

Męstská polícia berie uvedenú poŽiaclavku na veclonrie. Všetci príslušníci boli
oboznámení s touto poŽiadavkou na pľavidelnýclr ľozdeleniach.

S pozdľavom

. Ján Anclľejko PhD
náčelník MsI)

Na vedomię: oľganizačno-pľávne ocldelęnie na MsÚ

Mestská polícia v Prešove lJarková 24 lo8o o1 Prešov l Tel':+4z'| (51)77 326701ę2y1 +421(51) 31 00 354 lE-mail: mes(ska.policia@presov.sk lW.presov'sk
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Stavebny urad 

Hlavna 73, Presov PSC 08001 

lng. Renata Fedorcikova 
Presdeda VM C e. 4 
Poslanecka schranka 
MsU Presov, Hlavna e. 73 

Vaslist clslo/zo dna Nase ctslo Vybavuje/linka Mesto Datum 
B/496120 16 - SfJ? JUDr. Stefko/3100533 Presov 12.01.2016 

Vee
 
Poziadavka VMC c. 4 pod Cislom 431/4/2015 - odpoved'.
 

Poziadavka pod cislom 431/4/2015 - vo veci nespokojnosti zo stavebnyrn konanim , 
ktoreho je pan Jure ucastnikom. 

Stavebnemu uradu bola dorucena poziadavka VMC e. 4 pod cislom 43 1/4/2015, 
v ktorej pan Jure vyjadril nespokojnost' z priebehom stavebneho konania. 

Po prestudovani tejto poziadavky stavebny urad zistil , ze pan Jure je ucastnikom stavebneho 
konania vedenom stavebnyrn uradom pod cislorn B/14245 /20 15 - Sf/146. V sucasnosti je 
uvedene konanie prerusene a bude sa v nom pokracovat' po uplynuti doby prerusenia. 
o namietkach, ktore vzniesol pan. Jure listom zo dna 24.11. 2015 , bude rozhodnute v 
v konecnorn rozhodnuti vo veci samej. 

Ing. Jan Jan ~k
 
koordinator useku stave neho poriadku
 

povereny zamestna n~ c mesta
 

Co/MsU Presov - stavebny urad 
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MESTSKY URAD V PRESOVE

Odbor strategickeho rozvoja
Oddelenie investicnej cinnosti

Hlavna 73
080 01 Presov

Vazemi pani
Ing. Renata Fedorcikova
predsednicka VMC c. 4
poslanecka schranka
Hlavna 73

Vas list cis lo I zo dna R-532/2~f6crs'o Ing. B. Ko'@J~:frdd~o Presov 15.01.2016

Vee

Odpoved' fla poziadavku c. 432/4/15 - vo veci vybudovania parkovacich miest na
17.novembra c. 19 - 29.

Vazena pani poslankyna,

na zaklade Vasej poziadavky c. 432/4/15 vo veci vybudovania parkovacich miest na
ul. 17. novembra c. 19 - 29 v Presove Vam davame nasledovne stanovisko :

Poziadavku na vybudovanie parkovacich miest na ul. 17. novernbra c. 19 - 29 marne
zaradenu v nasej evidencii investicnych poziadaviek.

Pripravu a realizaciu uvedenej stavby je mozne zacat' len za predpokladu schvalenia
financnych prostriedkov. Zo strany VMC c. 4 je mozne zvazit' vyclenenie potrebnych
financn ych prostriedkov z rezerv y VMC c. 4 na investicnu vystavbu na rok 2016 ( aspen na
vypracovanie PD). .

V pripade, ze na tuto stavbu nebudu vyclenene financne prostriedky, uvedenu
poziadavku budeme nad'alej viest' v nasej evidencii a budeme sa riou zaoberat' pri priprave
navrhu planu investicnej vystavby v buducorn obdobi.

S pozdravom
/ .

I.

. j!tq
Ing. Magdalena Artimova

veduca odboru strategickeho rozvoja

Na vedomie:
1. MsU Presov - MsP, lng . Marek Varga, sekretar VMC c. 4

Mestsky urad v Presove I Hlavna 731 080 01 Presov I Tel +421(51)3100111 I Fax.: ; 421(51)7733665 1E-mai l: mesto.radnica@presov.skl www presov.sk
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