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Mesto Prešov Hlavná 73,080 01 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ v Pre§ove
KraJský dopravný ln§pektorát Pre§ov
Stúrova 7
080 Ol Prešov

Vá§ list čislo l zo dlla

Pre§ov

Vybavuje /linka

Nale čislo

26.09.2018
OVS. ev.č. 143462/2018

Vec:

P O S T ÚP EN lE P E T fC lE

Mestu Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov bola dňa 14.09.2018 doručená petícia občanov, ktorou
žiadajú Krajský dopravný inšpektorát o preverenie a riešenie dopravnej situácie na ceste l. triedy 1/18
križovatka Vranovská - Sebastovská.
Na základe pfsomnej výzvy
Mesta Prešov osoba určená na zas~p.ovanie:
Vladimír Pončák, Sebastovská 29, 080 06 Prešov dňa 26.09.2018 vykonala odstránenie n:edo~tatkov
petície, pričom zároveň oznámila, že petfcla Je adresovaná Krajskému dopravnému ln§pektorátu
Pre§ov tak, ako je uvedené na jednotlivých podpisových hárkoch a za týmto účelom požiadal, aby uvedená
petfcia bola postúpená Krajskému dopravnému in!pektorátu Pre!ov vzmysle zákona č. SS/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskoršfch predpisov.
č.

Vzhľadom na vyššie uvedené Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
85/1990 Zb. o petičnom práve v znen{ neskorších predpisov

podľa

§ S ods. 3 zákona

postupuje
uvedenú petíciu na vybavenie Krajskému riaditeľstvu PZ v Prešove, Krajský dopravn)i inšpektorát,
Stúrova 7, 080 Ol Prešov, pričom túto skutočnosť zároveň oznamuje osobe určenej na zastupovanie v
styku s orgänom verejnej moci.
Zároveň pre úplnosť uvádzame, že Mesto Prešov prostredníctvom jeho odboru dopravy
a životného prostredia Mestského úradu v Prešove vybavi ako podnet v rámci zákonom zverených
právomoci priloženú žiadosť o prešetrenie dopravnej situácie v tejto veci.

S pozdravom

'a:< ul.

c. 73

O l F1 rešov

J

Ing. Edu'árď~OKAL

vedúci odboru
vnútornej správy Mestského úradu v PreJave

Nayedomie:
Prfloha:

1. Originál doručenej petfcie v počte 7 podpisových hárkov a žiadosť o prešetrenie dopravrt~j

situácie
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