Vaš list čislo I zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Ev.č.117986/20Z0

Prešov

16.09.2020

PET-6-2020

Oznámenie

o výsledku prešetrenia

petície (PET-6-2020)

Dňa 07.07.2020 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove, doručená petícia označená ako:
"Petícia za zriadenie občianskej hliadky na Starej tehelni a opatrení proti diviakom", v ktorej obyvatelia mesta
Prešov bývajúci na ulici k Surdoku žiadajú mesto Prešov:
l.

zriadiť občiansku hliadku na Starej tehelni

2.

zabezpečiť opatrenia proti diviakorn z dôvodu poškodzovania majetku.
Mesto Prešov v súlade so zákonom Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších právnych

predpisova vnútornými normami Mestského úradu v Prešove prešetrilo uvedenú petíciu a zistilo nasledovné:
Miestnym šetrením dňa 17.08.20020 bol zistený a preukázaný skutkový stav, odkiaľ prichádzajú diviaky
a odkiaľ maloletí obyvatelia 20 Starej Tehelne kradnú ovocie, v dôsledku ktorého budú občianske hliadky na
ulici k Surdoku zabezpečovať vo večerných hodinách zvýšený dohľad z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku
občanov.
Požiadavke týkajúcej sa zriadenia občianskej hliadky z dôvodu ochrany majetku obvvateľov mesta
podporujúcich

petíciu sa vyhovuje.

Hliadková činnosť v tejto oblasti bude v čase od 06:00 do 22:00 hod.

zvýšená.
V druhej časti, týkajúcej sa zabezpečenia opatrení proti diviakom, nakoľko občanom spôsobujú škody
na úrode a oplotení sa petícia vvhodnocuje ako neopodstatnená a to z nasleduiúclch dôvodov:
Škody na úrode, ktoré sú

spôsobované

diviakmi patria do kompetencie Slovenského poľovníckeho

zväzu. V súvislosti s tým mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, osloví Slovenský poľovnícky zväz, aby vykonal
potrebné opatrenia v zmysle zákona Č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Občania, ktorým
právnej

ochrany

poľovnfcke]

na

komory,

bola vyššie uvedeným konaním spôsobená škoda, sa môžu domáhať

Slovenskej

poľovníckej

komore,

so sídlom Štúrova 20, Prešov,

podľa

miestnej

080 01, prípadne

príslušnosti,

na

poskytnutia

adrese Obvodnej

v zmysle ustanovení

podľa zákona

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, náhrady škody, na miestne príslušnom súde, Okresnom súde

so sídlom Grešova3, 080 42, Prešov.

S pozdravom

doc. Ing. Alexan,r, Chapčáková,PhO.
prednostka Me~ého úradu v Prešove

v Prešove,

