Oznámenie výsledku prešetrenia petície
Dňa 28.11.2016 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená Vaša petícia vo veci
nesúhlasu so zámerom výstavby nových parkovacích miest v okolí bytového domu na ul. F. Kráľa č. 3,
5 a 7. Po prešetrení Vašej petície konštatujeme nasledovné skutočnosti:
V meste Prešov sa v posledných rokoch zvyšuje motorizácia a nedostatok parkovacích miest
ovplyvňuje čoraz častejšie porušovanie pravidiel cestnej premávky vo veci odstavovania motorových
vozidiel (státie na chodníku bez dodržania predpísaného odstupu, státie na zeleni a pod.).
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.
Pred začatím prípravy každej projektovej dokumentácie bolo urobené pracovné stretnutie
(výber staveniska) priamo na mieste navrhovaného parkoviska za účasti odborných útvarov MsÚ
v Prešove a prizvaní boli aj poslanci príslušného VMČ. K navrhovanej výstavbe parkoviska na ul. F.
Kráľa neboli vznesené žiadne negatívne stanoviská. Z tohto dôvodu bolo urobené verejné obstarávanie
na dodávateľa projektovej dokumentácie. V súčasnom období je projektová dokumentácia dodaná.
Stavba je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov. Počet vyprojektovaných
parkovacích miest má pokryť potrebu chýbajúceho množstva parkovísk v tejto lokalite. V rámci stavby
bude dodržaná vzdialenosť parkovacích plôch od existujúcich budov v zmysle platných noriem
a zároveň bude na zelenej ploche medzi bytovým domom na ul. F. Kráľa č. 3, 5 a 7 a parkovacími
plochami vysadená krovitá zeleň pre celkové zlepšenie prostredia.
Pripravované parkoviská, na ktoré už je spracovaná projektová dokumentácia sa budú
realizovať postupne, podľa toho, ako budú schvaľované finančné prostriedky na tento účel. Na základe
uvedených skutočností považujeme petíciu za neopodstatnenú.
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