Vec: Oznámenie výsledku prešetrenia petície
Dňa 10.1.2018 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená Vaša petícia proti
výstavbe parkovísk na SDH č. 5-15 na parcelách č. KNC 3231/25 a KNC 3292. Po prešetrení Vašej
petície konštatujeme nasledovné skutočnosti:
Výstavba parkovacích plôch na parcele č. KNC 3292 nie je pripravovaná mestom Prešov. Je
to samostatná investičná akcia iného stavebníka súvisiaca s navrhovanou nadstavbou bytového
domu SDH č. 5,7. V tejto veci koná tunajší stavebný úrad podľa osobitného právneho predpisu, a to
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov. Podľa stanoviska Stavebného úradu zo dňa 16.1.2018 je stavebné
konanie k tejto stavbe prerušené.
Výstavba šikmých parkovacích miest na pacele č. KNC 3231/25 (okolo mlynského náhonu)
je investičná akcia pripravovaná mestom Prešov v rámci stavby „Úprava plochy ul. SDH“. Táto
stavba bola navrhnutá z dôvodu pripravovanej regulácie statickej dopravy v meste Prešov. Poradnou
komisiou primátorky mesta Prešov pre dopravu, subkomisiou pre statickú dopravu boli
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 sčítaním
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.
Cieľom pripravovanej regulácie statickej dopravy je dostať z parkovísk pri bytových
domoch služobné vozidlá, dodávky a pod. a zabezpečiť jedno parkovacie miesto na jeden byt pre
rezidenta s trvalým pobytom v meste Prešov. Vytvorením zóny rezidentského parkovania vo Vašej
lokalite, bude môcť každý obyvateľ tejto zóny zastaviť kdekoľvek na voľnom parkovacom mieste
určenom pre rezidentov, ktoré bude vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením.
Na Sídlisku duklianskych hrdinov dnes motorové vozidlá stoja aj na zeleni, čím porušujú
§25, odst.1, písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a na priľahlých prístupových
a vnútroblokových komunikáciách, čím sa v zmysle §23 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
dopúšťajú priestupku, pretože vodič môže stáť na komunikáciách iba vtedy, keď nechá voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Z uvedených dôvodov bola snaha
mesta Prešov dobudovať parkovacie miesta vo Vašej lokalite a práve preto považujeme Vašu
petíciu za neopodstatnenú.
Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam budeme Vašu požiadavku proti výstavbe
parkovacích miest na parcele č. KNC 3231/25 (okolo mlynského náhonu) rešpektovať a tieto
parkovacie miesta zatiaľ nebudeme realizovať.
S pozdravom
Ing. Marta Dolhá v. r.
prednostka Mestského úradu v Prešove

