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Oznámenie výsledku prešetrenia petície (PET- 12-2018)
Na základe prešetrenia petície obyvateľov Mlynskej ulice vo veci žiadosti
zjednosmemiť cestu na Mlynskej ulici a osadiť na predmetnej ceste spomaľovacie prahy retardéry a zároveň, aby bolo umožnené parkovanie na predmetnej ceste v súlade s § 23 ods.1
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke") Vám oznamujem nasledovné:
Odbor dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove v rámci
preneseného výkonu štátnej správy vykonáva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 13511961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov kompetencie
cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a v zmysle § 7 citovaného
cestného zákona v súčinnosti so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke určuje použitie
dopravných značiek a dopravných zariadení so súhlasom príslušného dopravného
inšpektorátu. Toto rozhodovanie je ale viazané na platné zákonné a technické normy to
znamená, že keď je miestna komunikácia na Mlynskej ulici verejne prístupnou miestnou
obojsmernou komunikáciou, organizácia dopravy, smer jazdy vozidiel na nej vychádza zjej
funkčnej triedy, priestorového usporiadania, smerového a výškového vedenia. V danom
prípade ide o miestnu komunikáciu II. triedy, ktorej šírkové usporiadanie a návrhová rýchlosť
vyplýva z technickej normy STN 73 611 O, pričom je určená pre každého, kto je v zmysle
ustanovenia § 2 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke účastníkom cestnej
premávky.
V zmysle týchto skutočností Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán posúdil
Vašu petíciu ako podnet na zmenu organizácie dopravy v zmysle cestného zákona, pričom
nedospel k názoru, že zjednosmemenie miestnej komunikácie
na Mlynskej ulici je
nevyhnutné z dôvodu negatívnych dopadov na celkovú dopravnú situáciu v meste, prípadne
na dopravnú situáciu v blízkom okolí Mlynskej ulice a petíciou navrhovanú zmenu
organizácie dopravy na tejto ulici za účelom zriadenia parkovania v súlade s ustanovením
§ 23 ods. l zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyhodnotil ako nedôvodnú.
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Osadenie spomaľovacích prahov tzv. retardérov na spomínanej ulici nepovažuJeme
taktiež za nevyhnutné, nakol"ko akékoľvek osadenie spomaľovacieho prahu - retardéra
prináša zvýšenie hlučnosti, prašnosti a množstva výfukových exhalátov a tým dochádza
k značnému zhoršeniu podmienok bývania v najbližšie obývaných bytoch, čo následne
vyvoláva sťažnosti dotknutých obyvateľov a žiadosť o jeho odstránenie. Vzhľadom na
smerové a výškové vedenie cestnej komunikácie na Mlynskej ulici Mesto Prešov ako cestný
správny orgán nesúhlasí s požiadavkou na osadenie spomaľovacích prahov na Mlynskej ulici,
nakoľko spomaľovacie prahy sa prednostne umiestňujú k priechodom pre chodcov, ktoré sú
situované pri školách, ďalej tam, kde je silný peší ťah, prípadne kde je situácia pre chodcov
málo prehľadná a nebezpečná.
Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností považujeme Vašu petíciu za
nedôvodnú t.j. neopodstatnenú.
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