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Vec:
Žiadost' o riešenie akútnej situácie

Obyvatelia bytových domov na ulici 17. novembra 78-80, 82-84. 94-96, vás žiadajú
o riešenie akútnej situácie pred našimi bytovými domami.

Akútne problémy:

•

V roku 2012 bol vypracovaný a schválený projekt na rekonštrukciu cesty a riešenie
problematiky parkovania. Daný projekt sa nachádza u p. PhDr. Janette Langovej,
MBA. Do dnešného dňa k realizácii nedošlo. V súčasnej dobe je situácia na našej ulici
v kritickom stave. Projekt v súčasnej dobe može byť zastaralý. Viď príloha 1.
o V čase dažďov je naša prístupová cesta plná vody.
•

Počas toho dochádza k pošpineniu a poškodeniu novorekonštruovanej
fasády na bytových domoch pri prejazde áut.

o Na prístupovej ceste k vchodom do bytových domov sa nachádza veľké
množstvo hlbokých dier, ktoré ohrozujú ľudský život v čase dažďov, nakoľko
nie sú viditeľné, a tým su ešte viac nebezpečné.
•

V bytových domoch bývaju dôchodcovia, ktorí majú problémy
s chôdzou, mamičky s kočíkmi a malými deťmi.

o Veľkým problémom sú parkovacie miesta, ktorých máme nedostatok. Nakoľko
najeden byt niekedy pripadajú 2-3 autá.
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• Zaparkované autá zasahujú do prístupových ciest k bytovým domom
a častokrát prekážaju pri prejazde záchranným zložkám, ale aj autám na
odvoz odpadu.

•

Z poučenia na ulici Mukačevskej v Prešove, kde pri výbuchu bytového
domu mali záchranné zložky problém dostať sa k bytovému domu, by
sme chceli túto situáciu riešiť, aby sme včas predišli možným
problémom.

•

Detské ihrisko pri našich bytových domoch nezodpovedá dnešným štandardom. Na
našej ulici žije veľké množstvo mladých rodiniek s malými deťmi, ktoré dennodenne
využívajú detské ihrisko a taktiež aj deti z priľahlých ulíc. Myslíme si, že aj na našu
ulicu patrí ihrisko v dnešnom štandarte. Viď príloha 2.

•

Veľkým problémom sú obrovské stromy vokolí našich bytových domov, ktoré
častokrát ohrozujú ľudí, naše deti na detskom ihrisku, ale aj naše bytové domy a autá.
Viď príloha 3.

o V prípade silnejšieho vetra sa už stáva pravidlom odlomenie konára alebo aj
spadnutie stromu na súkromné garaže.
o V tehlových bytových domoch máme menšie okná ako sú v štandarte pn
panelových domoch a tienenie stromov nám zvyšuje náklady na užívanie
z dôvodu svietenia aj počas bieleho dňa.
o Stromy nám zanášajú špinu do odkvapových rúr, čo nám spôsobuje časté
upchávanie rúr. Taktiež sú veľkou príťažou aj pre alergikou.
o Za čistenie odpadových rúr sme v roku 2019 zaplatili 250 EUR.

Z týchto dôvodov vás žiadame o okamžité riešenie a odstránenie týchto problémov:
Oprava a rekonštrukcia cesty pred bytovými domami 78-80,82-84.94-96
Obnovenie detkého ihriska
Zrezanie nebezpečných a život ohrozujúcich stromov
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Prílohy:
l.

Fotodokumentácia zaplavených ciest a problematiky parkovania

2. Fotodokumentácia zastaralého detského ihriska
3. Fotodokumentácia ohrozujúcich stromov
4. Podpisy obyvateľov, ktorí žiadajú o riešenie danej situácie

S pozdravom

obyvatelia bytových domov 78-80,82-84, 94-96 na ulici 17. novembra v Prešove.
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