Oznámenie výsledku prešetrenia petície
Dňa 9.12.2016 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená Vaša petícia vo veci
rozšírenia parkovacích miest na ulici Marka Čulena 10-16. Po prešetrení Vašej petície konštatujeme
nasledovné skutočnosti:
Z dôvodu pripravovanej regulácie statickej dopravy v meste Prešov boli Poradnou komisiou
primátorky mesta Prešov pre dopravu, subkomisiou pre statickú dopravu zadefinované lokality, kde je
najväčší nedostatok parkovacích plôch a je potrebné ich dobudovať. Konkrétne miesta a potrebné
kapacity na výstavbu parkovacích miest boli určené na základe spracovaného dokumentu „Koncepcia
riešenia statickej dopravy v meste Prešov“, ktorá na základe sčítania vozidiel na parkovacích plochách
v rôznych hodinách dňa a v rôznych dňoch v týždni stanovila objemovú kapacitu statickej dopravy
v danom území. Snahou je vybudovať dostatočné množstvo parkovacích miest s čo najmenším zásahom
do existujúcej vzrastlej zelene a pri dodržaní aktuálnych platných noriem.
Na ul. Marka Čulena a v jej okolí bolo vytypovaných niekoľko lokalít na vybudovanie
parkovísk. V čase, keď sa začínali pripravovať tieto stavby sme boli oslovení zástupcami vlastníkov
bytov, bytových dôverníkov z vchodov bytového domu na ul. M. Čulena 18-24, ktorí nás požiadali
o nerealizovanie stavebných úprav na ploche medzi bytovými domami na ul. M. Čulena 16 a ul. M.
Čulena 18-24.
Z uvedeného dôvodu sme zastavili prípravu tejto stavby s tým, že po vybudovaní ostatných
navrhnutých parkovacích plôch sa preukáže, či počet novovybudovaných parkovísk je pre Vašu lokalitu
dostatočný. Ak sa však preukáže, že je potrebné dobudovať ešte ďalšie parkovacie plochy, navrhneme
ich na schválenie v budúcom období.
Vašu petíciu sme vyhodnotili ako neopodstatnenú, nakoľko v súčasnosti intenzívne pracujeme
na tom, aby sa zlepšila situácia s parkovaním nielen v okolí Vášho bytového domu, ale aj v ostatných
mestských častiach.
Pripravované parkoviská, na ktoré už je spracovaná projektová dokumentácia sa budú
realizovať postupne na území celého mesta, podľa toho, ako budú vydávané stavebné povolenia a ako
budú prebiehať procesy verejného obstarávania na dodávateľov stavebných prác.
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