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Vec: Oznámenie výsledku prešetrenia petície

Dlía 22.10.2018 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená Vaša petícia proti
výstavbe parkoviska a komunikácie za obytnými blokmi na ul. Smrekovej 2, 4, 6, 8. 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 sčítaním vozidiel na parkovacích plochách v rôznych
hodinách dňa a v rôznych d1ioch v týždni stanovila objemovú kapacitu statickej dopravy v danom
území. 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.
Pred začatím prípravy projektovej dokumentácie (ďalej Jen PD) stavby "Úprava plôch ul.
Federátov 8-16, 7-13, ul. Smreková 8 s prepojením na ul. Višií.ovú" bolo dňa 27.6.2016 urobené
pracovné stretnutie (výber staveniska) priamo na mieste navrhovaného parkoviska za účasti odborných
útvarov MsÚ v Prešove, prizvaní boli aj poslanci Výboru v mestskej časti č. 6 (d'alej len VMČ č. 6).
K tejto navrhovanej stavbe neboli vznesené žiadne negatívne stanoviská. Z tohto dôvodu bolo urobené
verejné obstarávanie na dodávateľa PD. V procese spracovania PD boli zvolané dve pracovné stretnutia
( 14.11.2016 a 7.12.20 l 6), kde sa zúčastnení (zástupcovia odborných útvarov MsÚ v Prešove
a zástupcovia VMČ č. 6) dohodli na definitívnej verzii PD uvedenej stavby. Finančné prostriedky na
stavebné práce boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 833/2017 zo dňa
13.12.2017.
Po vypracovaní PD Stavebný úrad d1ia 15.3.2018 verejnou vyhláškou na úradnej tabuli mesta
oznámil začatie územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu "Úprava plôch ul. Federátov
8-16, 7-13, ul. Smreková 8 s prepojením na ul. Višií.ovú". Následne bolo dňa 24.4.2018 na úradnej
tabuli mesta zverejnené Rozhodnutie o využívaní územia pre uvedenú stavbu. V zmysle týchto
oznámení neboli doručené žiadne pripomienky ani podané odvolanie. V rámci procesu verejného
obstarávania na dodávateľa stavebných prác bola PD stavby zverejnená na internetovej stránke mesta
Prešov dňa 18.9.20 18. Na základe týchto verejne dostupných dokumentov bolo možné zo strany
dotknutých účastníkov, vrátane obyvateľov priľahlých bytových domov, reagovať a ovplyvniť ďalšie
kroky pri príprave tejto stavby.
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Počas celej prípravy stavby "Úprava plôch ul. Federátov 8-16, 7-13, ul. Smreková 8
s prepojením na ul. Viši'lovú" nám nebolo doručené žiadne negatívne stanovisko dotknutých orgánov,
obyvatel'ov mesta ani zástupcov obyvateľov (poslancov VMČ č. 6). Z tohto dôvodu považujeme petíciu
za neopodstatnenú. Napriek tomu, na základe pokynu primátorky mesta Prešov Ing. Andrey
Turčanovej bola realizácia stavby zastavená.

S pozdravom

Ing. Marta Dolhá
prednostka Mestského úradu v Prešove
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