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Vec : Požiadavka VMČ č.2 _ odpoved'

Pľinnĺnienlre ő' 14D/1Á - wn veci nnrlrnvania áľŕ naI11 7.a Kalwárinll
Pán Mikuláš Leštinslql _ Na Ul. Za Kalváľiou pri opoľnom múriku / tam, ktorý nie je
opravený / - od neho až po Cimeľmana parkujú autá. Teľaz paľkujú autá aj v zatáčke /
ceĺé dni aj noci/ - neviem, či tí ĺudia sa neboja o svoje autá - parkovaním ýchto áut sa
cesta ešte viac zúžilą. Nikdy pred ým tam tie autá nepaľkovali až teraz _ ną úseku cca
50-60m stojí až 5-6 áut a pľitom každý z ých, čo tam parkujú má svoj dvoľ a mal by si
parkovat'tam.
Požĺadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi' PhD., náčelníkovi
MsP.

Príslušníci mestskej polície vykonávajúci hliadkovú činnost'v tejto časti mesta boli
oboznámení s pripomienkou a kontroly budú vykonávať pravidelne v ľámci plnenia iných
úloh.

V pľípade zistenia pľiestupkov poľušením zák' NR SR č. 812009 Z.z. o cestnej
premávky, budú policajti priestupky ľiešit' na mieste, pľíp. ich zdokumentujű, za účęlom
objasnenia priestupkov.

S pozdľavom

Mgr. PhD
náčelník MsP

Na vedomie: organizačno_právne oddelenie MsÚ Prešov
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occ Mesto Pľešov
Mestská polícia v Prešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Pľedseda VMČ č.2
Ing. Richaĺd Dľutarovský
poslanecká schĺánka
MsU, Hlavná73

Váš list číslo / zo dňa:

t612lt5

Naše čĺslo:

P/16/685/02

Vybavuje / linka:

Ing.Trojanoviě

Prešov:

27.01.2016

Vec : Pľipomienky zo zasadania VMČ č.2 _ odpoveď

Požiadavka č,. 1612ĺ15 _ vo v.eci častejšĺeho monitorovanĺa lesa pľi bytovom dome na Ul.
M. Culena

Pan Martin Fabión ( v pľezenčnej listine uviedoĺ teĺ' kontakt ). Vedľa bytoviek je les, čo
je pre nás dosť pľoblemąticke. Veľmi čąsto tam chodia jednak mladí' ale aj staľší l|udia _
hlavne v jarných, letných a jesenných mesiacoch' Zakladajú tam ohne, je tam hluk odpadlE'
Preto chceme požiadať, aby ak chodia mestské hliadlry aby sa mýšila frelcvencią hliadkovania
v tejto oblasti.

Na uvedenú poŽiadavku bolo p. Fabiánovi odpovedané počas konania vMC.

MESTO

S pozdravom
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