Oznámenie výsledku prešetrenia petície (PET- 12-2017)
Na základe prešetrenia petície o riešenie prejazdu automobilov cez vnútroblok na
Janouškovej ul. č. 1,3 a 5 a Levočskej ul. č. 14 Vám oznamujem nasledovné:
Oplotenie pozemkov parc. č. KNC 3194/20 a 3194/14 k. ú. Prešov na Levočskej ulici č. 12
bolo povolené stavebníkovi spoločnosti Formát Prešov, s.r.o. Stavebným úradom v Prešove dňa
03.06.2014 pod č. B/5743/2014-Lá ako ohlásenie stavebných úprav na jeho vlastnom pozemku.
Spoločnosť Formát s.r.o. Levočská č. 12, Prešov (ďalej žiadateľ) svojím podaním zo dňa
24.01.2017, požiadala mesto Prešov, Odbor dopravy a životného prostredia, ktorý vykonáva
kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, o vydanie povolenia na
zriadenie vjazdu z miestnej vnútroblokovej komunikácie na Janouškovej ulici v Prešove na pozemok
KN-C 3194/20 k. ú. Prešov v jej vlastníctve za účelom dopravného sprístupnenia spevnenej plochy.
Žiadateľ v zmysle § 3b ods.3 cestného zákona predložil súhlas Krajského riaditeľstva policajného
zboru, krajského dopravného inšpektorátu v Prešove, ktorý je kompetentný odsúhlasovať zriadenie
vjazdov a dopravných pripojení a predložil aj zriadenie vecného bremena - práva prechodu
a prejazdu na pozemku parc. č. KN-C 3211 k. ú. Prešov vo vnútrobloku bytových domov na
Janouškovej ulici č. 1 – 9 vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo
v Prešove a na podklade tohto súhlasu bola podpísaná zmluva č. 15/2016 o jeho zriadení medzi
spoločnosťou Formát s.r.o. a mestom Prešov dňa 03.10.2016.
Na základe týchto skutočností cestný správny orgán vydal dňa 20.2.2017 rozhodnutie
o zriadení vjazdu pod spis. č. ODŽP – 2013/2017 z miestnej komunikácie vo vnútroblokovom
priestore Janouškovej ul. č. 1, 3 a 5 a Levočskej ul. č. 14 na pozemok parc.č. KN-C 3194/20 k. ú.
Prešov spoločnosti Formát, s.r.o..
Mesto Prešov v predmetnom vnútroblokovom priestore vybudovalo v tomto roku 15 nových
parkovacích miest a zrekonštruovalo celý dopravný priestor prejazdu vozidiel k pozemku spoločnosti
Formát s.r.o.
Z týchto dôvodov považujeme Vašu petíciu za neopodstatnenú.

S pozdravom
Ing. Marta Dolhá v. r.
prednostka Mestského úradu
v Prešove

