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Váš list číslo / zo dňa:

Mesto Pľešov
Mestská polícia v Prešove

Jarková ě.24
080 01 Prešov

Naše čĺslo:

Predseda vMC č.7
Ing. Stanislav Kahanec
poslanecká schľánka
MsÚ
Ul.ľIlavná č.73

Pĺešov:

14.01.2016

Vybavuje / linka:

Bc.Kmec L.
0sv1702760

Pt20t6t289t8

Vec: Požiadavka vMČč.7 - odpoved'

Požiadavka č.144ĺ712015 vo veci monitorovania a pokutovania vodičov
motoľových vozidiel na Ul.Šrobáľovej.

p. Magdaĺéna Kovaľová žiada, aby mestská polícia monitoľovctla a pokutovala
vodičov motorových vozidiel parkujúcich na chodníkoch ną Ul.Šrobárovej'

Príslušníci mestskej polície vykonávajú pravidelné kontľoly Ul'Šrobáľovej ohľadom
parkovania motorových vozidiel na chodníkoch. V čase od l 1.1 1.2015 do 14.01 .2016 bolo na
Ul.Šrobárovej vykonaných celkom 23 kontrol, pričom za porušenĺe zákona č:'82OO9 Z.z'
o cestnej pľemávke bolo v zmysle zákona č;37211990 Zb. o priestupkoch ľiešených 12
vodičov.

Je však potrebné si uvedomit', že nie každý vodič, ktoľý parkuje na chodníku sa dopúšt'a
pľiestupku, pľetoŽe vzmysle $ 52 ods. 2, zá|<ona č,.812009 Z.z. o cestnej premávke, kde sa
uvádza:,,Iní účastníci cestnej pľemávky neŽ chodci nesmú chodník pouŽívat', to neplatí, ak
dopľavnou značkou alebo dopravným zańadenim nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie
a státie vozidla, pľi ktorom ostane vol'ná šírka chodníka najmenej l,5 m.

V prípade, že budete svedkom protipľávneho konania, akýmje aj paľkovanie na chodníku,
pri ktoľom neostane vol'ná šíľka chodníka najmenej 1,5 m je potľebné takúto vec ihneď
oznámiť nabezp|atnom tęlefónnom čísle mestskej polície l59.
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Mgr Andrejko,
MsP

Na vedomie : odboľ organizač,ný
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MESTSKY URAD V PRESOVE
Odbor strategickeho rozvoja

Oddelenie investicnej cinnosti
Hlavna 73

080 01 Presov

Vazeny pan
log. Staoislav Kahaoec
Poslanecka schranka
Hlavna 73

Vas list Cislo I zo dna Nase cislo

R-532/201f - 2

Vybavuje l linka

Mgr. Gresova/Jt 00206

Presov

14.01.2016

Vee

Odpoved' na poziadavku c. 146/7/15 - vo veci vybudovania prepojovacieho chodnika od
vchodu ul. Sibirska k parkovisku za kotoliiou

Na zasadnuti VMC bola vznesena poziadavka p. Vierou Zamborskou, ktora sa tykala

vybudovania prepojo vacieho chodnika od vchodu bytoveho domu na ul. Sibirska 16

k parkovisku za kotolnou. K uvedenej poiiadavke uvddzame nasledovne:

Predmetnu poziadavku sme zaradili do nasej evidencie investicnych poziadaviek, na

zaklade ktorej pripravujeme navrh planu investicnej vystavby na nasledujuce obdobie.

Postupnost' realizacie jednotlivych stavieb zaradenych v evidencii bude vychadzat'

z financnych moznosti mesta Presov.

S pozdravom

1

"

/y
Ing. Magdalena Artimova

veduca odboru

Na vedomie:
1. MsU Presov - OSMM, PhDr. Eva Sirotii akova, sekretar VMC c. 7
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ccc Mesto Prešov
Mestská polícia v Pľešove

Jarkováč.24
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa:

Predseda VMČ č.7
Ing. Stanislav Kahanec
poslanecká schránka
MsU
Ul.Hlavná č.73

Prešov:Naše číslo:

Pt2016/289t9

Vybavuje / linka:

Bc.Kmec L.
05u7702760

14.01.2016

Vec: Požiadavka vMčč.7 - odpoved'

Požiadavka ć,.l55l712015 - vo veci pľeverenia parkovania motoľových vozidiel na
chodníku na Ul.čeľgovskej č..26-27.

Pán Peteľ lhnát - na chodníku pred vchodom na Uĺ.Čergovská 26-27 neustáĺe paľkuje
pani s osobným motorovým vozidlom. Niekoľkokrát boĺą riešená aj policajtmi mestskej
poĺície, ale bez výsĺedku' V minulosti tam bola osadená dopravná značka ,,Zakaz státia", ale
tú niekto znehodnotit. Žtada o zaslanie písomného vyjadrenia kompetentných utvaľov mesta
Prešov, či zákon povol'uje Stótie na chodníku a či je možný ujazd motoľovým vozidlom na
chodník pľe peších.

V zmysle $ 52 ods. 2, zákona č,.812009 Z.z' o cestnej premávke, kde sa uvádza: ,,Iní
účastníci cestnej premávky neŽ chodci nesmú chodník použivat'' to neplatí, ak dopľavnou
značkou alebo dopľavným zańadením nie je určęné inak alebo ak ide o zastavenie a státie
vozidla, pri ktorom ostane vol'ná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Z uvedeného vyplýva, že pani, ktoľá paľkovala na chodníku pred vchodom na
Ul'Cergovskej č:.26 _ 27, pričom išlo o zastavenie a státie vozidIa, pri ktoľom ostala vol'ná
šíľka chodníka najmenej 1'5 m neporušIla zákon č.812009 Z.z. o cestnej pľemávke, takŽe ju
nebolo možné ľiešiť v zmysle zákonač,.37211990 Zb. o pľiestupkoch.

V prípade, Že budete svedkom pľotipľávneho konania, akýmje aj parkovanie na chodníku,
pri ktoľom neostane vol'ná šíľka chodníka najmenej 1,5 m je potrebné takúto vec ihneď
oznámit' na bezplatnom telefónnom čísle rnestskej polície l59'
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Andľej PhD
MsP

Na vedomie : odboľ organizačný

Městská polícia vPGšove lJárková 24 l080 01 PBšov lTel.:+421 (51)77 32670lFax: +421(5ĺ) 3ĺ 00 3s lE-mail: mestska.policia@presov.sk lW.prosov.sk



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O 1 Prešov 


Vážený pán 
Ing. Stanislav Kahanec 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 
08001 Prešov 

Váš list čislo I zo dňa Našečislo Vybavuje I linka Prešov 

R- 532/2015 - 5 Ing. Sopko /3100 258 14.01.2016 

Vec 

Požiadavka č.15617/2015-vo veci riešenia zhustenej premávky na ul. Sekčovskej - odpoved' 

na základe požiadavky 15617/2015 a žiadosti o informáciu p. Vladimíra Pluščáka vo 
veci riešenia zhustenej premávky na ul. Sekčovskej Vám uvádzame nasledovné: 

Z dôvodu zhoršujúcej sa dopravnej situácie na ul. Sekčovskej, zhustenej premávky 
a nedodržiavania predpisov o max. povolenej rýchlosti v obci na základe požiadavky VMČ č. 
7 bol vr. 2015 zahájený proces spracovania PD na "Dlhý priečny spomal'ovací prah vrátane 
dopravného značenia a pásu pre slepcov, nasvietenia prechodu pre chodcov, stredového 
ostrovčeka a odvodnenia prahu". Počas realizácie PD projektant predmetnej stavby 
konštatoval, že umiestnením dlhého priečneho spomal'ovacieho prahu s ostrovčekom 
v priestore pri kostole na ul. Sekčovskej v časti rozšírenej vozovky znemožníme pozcližne 
parkovanie pri krajnici pred kostolom, ktoré využívajú návštevníci kostola. 

Následne na to bolo v)'žiadané stanovisko Odboru dopravy, životného prostredia a 
komunálnych služieb, ktorého stanovisko uvádzame: 

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové kOlmmikácie 
v zmysle §3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov, zaujíma k žiadosti o záväzné stanovisko k vypracovaniu PD 
stavby "Dlhý priečny spomaľovací prah ul. Sekčovská (MHD pod kostolom), Šalgovík". 
nasledovné stanovisko: 

"Umiestnenie dlhého priečneho spomaľovacieho prahu (d'alej DPP) v priestore pri 
kostole na Sekčovskej ulici v časti rozšírenej vozovky nie je možné vzhľadom k tomu, že jeho 
umiestnením by ~ošlo k znemožneniu pozdÍžneho státia vozidiel pri okraji vozovky pri 
kostole, k obmedzeniu príjazdu do existujúcich vjazdov k rodinným domom. Okrem toho je 
nutne DPP odvodniť, lebo je prekážkou v odvodnení komtmikácie a nasvetliť v znlysle 
zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. 
Z týchto dôvodov doporučujeme zmenu organizácie dopravy vy7..načením hlavnej cesty z 
Teriakovskej ulice na Sekčovskú, č.im ~ôjde k prirodzenému spomaleniu dopravy vozidieI, 
ktoré budú musieť dávať prednosť na vedľajšej ulici v križovatke ulíc Sekčovská a 
Teriakovská. " 

Z tohto dôvodu bol proces spracovania PD zastavený. 
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Pri opätovnej požiadavke VMČ Č. 7 o realizáciu "Dlhého priečneho spomaľovacieho 
prahu vrátane dopravného značenia a pásu pre slepcov, nasvietenia prechodu pre chodcov, 
stredového ostrovčeka a odvodnenia prahu" (z rezervy VMČ č. 7) uvádzame nasledovné: 

V procese spracovania PD na predmetnú stavbu je možné pokračovať (so zvážením 
možnosti zapracovania umiestnenia svetelného radaru a i. pri vstupe do ŠalgovÍka) 
s prihliadnutím na to, že umiestnením dlhého priečneho spomaľovacieho prahu s ostrovčekom 
v priestore pri kostole na ul. Sekčovskej v časti rozšírenej vozovky znemožníme. pozdÍžne 
parkovanie pri krajnici pred kostolom, ktoré využivajú návštevníci kostola. C 

Po vyčlenení finančného krytia z rezervy VMČ Č. 7 na investičnú výstavbu a 
odsúhlasení takéhoto riešenia Odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
a Krajským riaditeľstvom PZ, krajským dopravným inšpektorátom je možné v prerušenom 
procese spracovania PD pokračovať. 

S pozdravom 

Na vedomie: 
Sekretár VMČ Č. 7. 

MESTO PREŠO\-' 
Mestský úrad v Prešove 

OOBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
080 01 Prešov (] 

Ing. MaJArtimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 
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