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z 9. riadneho zasadnutia Výboru mestskej
dňa 7. 9. 2016

Prítomni:

1/2

podľa prezenčnej

časti Č.

3. ktoré sa konalo

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č . 3 otvoril a viedol predseda Ing. Rastislav
Mochnacký. V úvode privital poslancov PhDr. Martina Lipku, MUDr. Peter Cvengroš a
Ing. Marta Kollárová, PhD. sa ospravedlnili, zároveň privital pritomných občanov .
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Mgr. Janka Hnatová, OSMM - zapisovatel'
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p. Uhrin
1. Žiada o súhlasné stanovisko na vykonanie stavebných opráv rozpadnutej rímsy
cestného oporného múru vk. Ú. Prešov, Kúty Č. 16, kadiaľ vedie miestna
komunikácia (viď. Príloha Č. 1)
VMČ Č. 3 súhlasí s vykonaním opráv
p.

Slosarčíková

1. Žíada o úpravu školského autobusu s označením "J" a "H"
2. Žiada v čase rannej špičky zabezpečiť pracovnika, ktorý bude regulovať dopravu
v čase odchodu školského autobusu.
3. Žiada zabezpečiť autobusový spoj na Sekčov z Fintic aspoň v čase špičky.
4. Žiada pred zastávkou" Železničné priecestie" osadiť reflexnú značku.
VMČ č. 3 žiada zároveň požiadavky odstúpil' DPmP Prešov.

Požiadavky a informácie VMČ Č. 3
1. Žiada odkanalizovať chodnik na Ul. Kotrádovej Č. 9, 11, 13 - špecifikovať náklady
na rekonštrukciu chod nika (viď . Príloha Č. 3) .
2. Žiada na Ul. Slnečnej a Ul. Strážnickej dorobiť nájazdy a dorovnať obrubniky
.
v rámci reklamácie!
13. Žiada na Ul. Limbovej v Nižnej Šebastovej zmeniť už vyznačený smer jazdy
na opačnú stranu "Prikázaný smer".
4. Žiada v parku v Nižnej Šebastovej odstrániť vyschnuté stromy - ihličnany a žiada
revitalizáciu parku.
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5.

Žiada informácie, ako to vyzerá s vysporiadaním pozemku pod bytovým domom
na Ul. SJanská 6 - stavba začína byť nebezpečná pre obyvatel'ov.

6.

Žiada odstrániť veľkú drevenú elektrikársku cievku , ktorá je už dlho pohodená pri
autobusovej zastávke Pod Dubom.

Ing. Mochnacký upozornil, že najbližšie zasadnutie VMČ Č. 3 bude 03.10. 2016
o 17.00 v Nižnej Šebastovej.
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Ing. Rastislav Mochnacký
predseda VMČ Č. 3
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V Prešove dňa 12.09 . 2016
Zapísala: Mgr. Janka Hnatová
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JUDr. Jozef Uhrin,

Ing. Rastislav Mochnacký
predseda VMČ č. 3
poslanecká schránka
MsÚ
Prešov
V Prešove 5.08.2016

VEC
Oprava betónovej rímsy na stavbe
K číslu: T12016/ 1101 Mesto Prešov
Žiadam o súhlasné doporučenie na vykonanie stavebných opráv rozpadnutej rímsy
cestného oporného múru v územnom katastri Prešov, Kúty č. 16, kadiaľ vedie miestna
komunikácia.
V predmetnej veci Vám podnet k ľa hšiemu konaniu zaslal Ing. Stanislav Ondirko,
vedúci odboru dopravy, ŽP a KS, oddelenia komunálnych služieb Prešov. Jedná sa odlhodobú
nevybavenú vec. Ďakuj e m za kladné doporučenie .
S úctou
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Mgr. Katarína

Slosarčíková,

Č-. Q....

.
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove

oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia
Hlavná 73

08001 Prešov
dňa

2.9.2015, v Prešove

VEC
Žiadosť o úpravu trasy školského autobusu

V mene rodičov žiakov ZŠ Ľubotice a zároveň občanov ul. Za traťou , Bociania
a Fintická Vás úctivo žiadame o súčinnosť pri schválení zmeny - predíženie trasy
linky školského autobusu s označením "J" a
Fintická,

lšľa

"H"

(J: ZŠ Strážnická, Nová,

H: Na Rúrkach, J. Bereša, Ráze. Rúrky,

Levočská,

Poliklinika,

Duklianská, Dopr. podnik, Vravovská, lšl'a, Fintická, Nová, ZŠ Strážnická )
o ďalšiu zastávku "Železničné priecestie".
Zmena je dôležitá z hľadiska

bezpečnosti

našich detí, nakorko v uvedenom

úseku sa nenachádza chodník pre chodcov.
Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ĎAKUJEME.
S pozdravom

Mgr. Katarína

Slosarčíková

Prílohy: Ix - kópia menn ého zoznam žiakov

Kontakt: Mgr, Katarína Slosarčíková , Za tr a ťou 9, 08006 Prešov, mo bil : 0917880090 em ail : kslosarcik@gmail.com
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Menný zoznam žiakov zastávky
"Železničné priecestie"

MENO A PRIEZVISKO
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