Oznámenie výsledku prešetrenia petície (PET- 16-2017)
Na základe prešetrenia petície na zabezpečenie prechodu pre chodcov a úpravu autobusovej
dopravy Vám oznamujem nasledovné:
1. Priechod pre chodcov na Duklianskej ulici sa nachádza na ceste I/18, ktorej majetkovým
správcom je Slovenská správa ciest a cestným správnym orgánom, ktorý určuje osadenie
dopravného značenia, je Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v
Prešove. Predmetný priechod pre chodcov je z oboch strán osvetlený stĺpmi verejného
osvetlenia a zvýraznený LED osvetlením, osadeným vo vozovke, pričom je riadne označený
dopravnou značkou IP6 osadenou na reflexnom podklade. Nedisciplinovaní vodiči, ktorí
nedodržujú pravidlá cestnej premávky, v tomto prípade § 4 ods. f) Zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke, ktorý hovorí , „že vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na
vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť“, sa dopúšťajú
priestupku, pokiaľ chodcovi na priechode pre chodcov nedajú prednosť. Na najbližšom
zasadnutí Komisie pre dopravu primátorky mesta Prešov budeme riešiť tento problém so
zástupcami Slovenskej správy ciest, Okresným úradom CDaPK a Okresného riaditeľstva
policajného zboru - Okresným dopravným inšpektorátom, ktorý ako kompetentný orgán na
kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky požiadame o zvýšenie kontrol v tomto
kritickom úseku cesty I/18 v čase zvýšeného prechodu chodcov cez predmetný priechod.
2. Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií /ďalej len „dopravný správny orgán“/, vykonávajúci miestnu správu vo veciach
cestnej dopravy v zmysle §40 ods. 2 písm. d/ zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov s Dopravným podnikom mesta Prešov vykonal úpravu
posilnením autobusového spoja č. 41 a to tak, že od 1.12.2017 bol časový 2 hodinový interval
upravený a schválený dopravným správnym orgánom v cestovnom poriadku mestskej
hromadnej dopravy na celodenný 60 minútový interval.
Z týchto dôvodov považujeme Vašu petíciu za neopodstatnenú.
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