Oznámenie výsledku prešetrenia petície (PET- 6-2017)

Na základe prešetrenia petície vo veci vyjadrenia nesúhlasu taxislužieb a ich
zamestnancov, ktoré pôsobia na Hlavnej ulici v Prešove, so zámerom zrušiť parkovacie
miesta v centre mesta na Hlavnej ulici Vám oznamujeme nasledovné:
Odbor dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove, ktorý vykonáva
kompetencie dopravného správneho orgánu v zmysle § 40 ods.2 písm. d) zákona NR SR
č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zvolal prešetrenie
predmetnej petície na deň 1. júna 2017.
V zmysle § 45 ods. 6) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave „obec vykonáva
odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností
dopravcov, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a
tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie
záväzku zo zmluvy o službách, a prevádzkovateľov taxislužby“.
Podľa ustanovenia § 44 ods. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave „ obec
určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie dopravnými
značkami“. Vzhľadom na skutočnosť, že stanovištia taxislužby sú vyznačované dopravným
značením, obec pri ich určovaní postupuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 písm. a)
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
a v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, na základe ktorých na určovanie dopravného značenia sa
neaplikuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
V zmysle cestného zákona obec ako príslušný cestný správny orgán pri určení stanovišťa
vozidiel taxislužby prostredníctvom určenia dopravného značenia rozhoduje priamo, pričom
rozhodnutie cestného správneho orgánu je viazané len na súhlas príslušného dopravného
inšpektorátu, t.j. mesto Prešov určuje použitie dopravného značenia len so súhlasom
Krajského riaditeľstva policajného zboru - Krajského dopravného inšpektorátu, príslušného
odsúhlasovať návrh dopravného značenia.
Mesto Prešov na základe prešetrenia predmetnej petície v spolupráci so zástupcami
petičného výboru a za účasti zástupcov KR PZ KDI v Prešove pripravilo nový návrh
dopravného značenia v peších zónach na Hlavnej ulici a v jej okolí. Zároveň týmto návrhom
vyhovelo požiadavke taxislužieb. V predmetnom návrhu sa ponecháva 5 parkovacích miest
na Hlavnej ulici v priestore pešej zóny pri soche Krista. Na miestnej komunikácii na Hlavnej
ulici (v úseku Hlavná 40 až 70) pribudnú ďalšie pozdĺžne parkovacie státia, čím sa zvýši ich
celkový počet na desať. Parkovacie miesta pre taxi na Hlavnej ulici oproti hotelu Dukla sa
zrušia a nahradia sa vytvorením nových stanovíšť taxi na ulici Hurbanistov. Mesto ďalej
zriadi nové stanovištia vozidiel taxi aj na Weberovej a Jarkovej ulici.
Nový návrh dopravného značenia po dohode s petičným výborom reguluje vjazd
taxikárov na Hlavnú ulicu a do pešej zóny na Hlavnej ulici a peších zón v jej okolí v čase od
21.00 do 5.00 hod.
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Vyhodnotením jednotlivých bodov petície konštatujeme, že predmetná petícia je
neopodstatnená.
Na záver k veci uvádzame, že aj napriek skutočnosti, že predmetná petícia bola
vyhodnotená ako neopodstatnená, mesto Prešov vychádza v ústrety požiadavkám
taxislužieb vznesených na prerokovaní petície a pripravilo nový návrh určenia stanovíšť taxi
na Hlavnej ulici a v priľahlých uliciach tak, aby celkový počet stanovíšť pre vozidlá taxislužieb
bol väčší ako tomu bolo doteraz. Citovaný pripravený návrh zmien organizácie dopravy na
Hlavnej ulici je momentálne na odsúhlasení na Krajskom dopravnom inšpektoráte Krajského
riaditeľstva policajného zboru v Prešove, pričom po jeho schválení mesto bezodkladne
zrealizuje takto navrhované zmeny dopravného značenia v priebehu letných mesiacov.

S pozdravom

Ing. Andrea Turčanová v. r.
primátorka mesta
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