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Odpoveď na požiadavku č. 140/7/15 – vo veci vybudovania chodníka pre peších na ul. 

Teriakovskej 

  

 Na zasadnutí VMČ bola vznesená požiadavka p. Štefanom Lorkom, ktorá sa týkala 

vybudovania chodníka pre peších na ul. Teriakovskej. K uvedenej požiadavke uvádzame 

nasledovné: 

Predmetnú požiadavku má naše oddelenie dlhodobo zaradenú v našej evidencie 

investičných požiadaviek, na základe ktorej pripravujeme návrh plánu investičnej výstavby na 

nasledujúce obdobie. Postupnosť realizácie jednotlivých stavieb zaradených v evidencii bude 

vychádzať z finančných možností mesta Prešov. 

Čo sa týka osadenia dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť, resp. spomaľovacieho  

retardéra uvádzame nasledovné:  

O stanovisko sme požiadali odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 

služieb MsÚ v Prešove, v ktorom bolo uvedené, že Teriakovská ulica je cestou III. triedy (v 

majetkovej správe PSK) a na týchto cestách sa spomaľovacie retardéry neumiestňujú. 

Umiestnenie dopravného značenia s obmedzením rýchlosti v zákrute sa štandardne nevydáva, 

len ak to polícia vedie ako nehodový úsek.  

 

S pozdravom 

 

 

 

           Ing. Magdaléna Artimová   

                                         vedúca odboru    

 

 

 

 
 

Na vedomie:    
1. MsÚ Prešov – OSMM, PhDr. Eva Širotňáková, sekretár VMČ č. 7    
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Odp~d' na pofiadavku c. 138/7/15 - vo veci zaradenia do investicneho planu

Na zdklade opatovnej poziadavky MUDr. Michala Policiana vznesenej na zasadnut f

VMC, tykajucej sa osadenia spomal'ovacich retarderov na ul. Pod Salgovikom, Vam

oznamujeme nasledovne :

V odpovedi zo dna 12.10.2015 (vid' priloha - poziadavka c. 134/7/15) sme uviedli , ze

predmetnu poziadavku marne zaradenu v evidencii investicnych poziadaviek, ktora sluzi ako

podklad pre pripravu navrhu planu investicnej vystavby na d'alsie obdobie. V navrhu planu

investicnej vystavby na rok 2016 sa predmetna investicna akcia nenachadza. Tento navrh vsak
bude d'alej prerokovavany a upravovany na zaklade stanovisk prislusnych komisii

Mestskeho zastupitel'stva mesta Presov, Mestskej rady v Preso ve a nasledne bude predlozeny

na schvalenie Mestskemu zastupitel'stvu mesta Presov, ktore rna pravo zmenit', resp. doplnit'

predlozeny navrh .
V pripade, ze predmetna investicna akcia bude zaradena do planu investicnej vystavby

nase oddelenie zabezpeci projektovu pripravu tejto stavby a nasledne aj jej realizaciu.

S pozdravom ~'_IILJ',""7TO I-HE.. 0
Mestsky urad v Presove

OOSORSTRATEGICICEHO ROZVOJA

o~~resov m

log. Ma;';:leol:rtimova
veduca odboru strategickeho rozvoja

-
Priloha:

Odpoved' na poziadavku c. 134/7/15 zo dna 12.10.2015

Na vedomie:
1. MsU Presov - OSMM, PhDr. Eva Sirotiiakova, sekretar VMC c. 7
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