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Oznámenie výsledku prešetrenia peticle PET - 5-2020.
Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove ste doručili dňa 19.6.2020 ,peticiu za
rekonštrukciu kontajnerových stojlsk na ulici Mirka Nešpora 1-9 a rekonštrukciu roštov
odpadových zvodov na cestnej komunikácii na ulici Ku Kráľovej hore dotýkajúcu sa hlavne
ich nevyhovujúcim stavom pre obyvateľov bytového domu na ulici Mirka Nešpora 1,3 a 5",
v ktorej obyvatelia bytového domu na ulici Mirka Nešpora 1,3 a 5:
žiadajú mesto Prešov prostrednlctvom zvolených. poslancov za VMC č.1 o rekonštrukciu
kontajnerových stojlsk. Kontajnerové stojiská využlvané v súčasnej dobe sú nevyhovujúce
z hygienických a estetických dôvodov; sú voľne pristupné rôznym neprispôsobivým
občanom, ktorl vyberanlm odpadkov z kontajnerov a ich rozhadzovanlm spôsobujú
neporiadok a šíriaci sa zápach. Týmto je v našom prostredi znlžená kvalita bývania a touto
požiadavkou chceme pomôcť k zlepšeniu.
2.
žiadajú rekonštrukciu, resp. výmenu roštov odpadových zvodov umiestnených priečne na
dvoch miestach cestnej komunikácie na ulici Ku Král'ovej Hore, ktoré sú v súčasnej dobe
nevyhovujúce z hradiska hlučnosti pri prejazde motorovými vozidlami. Tento dlhotrvajúci stav
je najviac obmedzujúci v čase nočného kľudu od 22.00 do 06.00 hod.

1.

Prlslušný útvar Mestského úradu v Prešove v súlade s § 5 zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v zneni neskoršlch predpisov petfciu prešetril, zistil skutočný stav veci,
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom
a na základe toho Vám oznamujem tento výsledok:
K bodu 1:
Obhliadkou miesta sa zistilo, že stojisko je funkčné, nie je nadmieru opotrebované,
nemá poškodené betónové dielce ani strechu, je však už morálne zastaralé. Nevyžaduje si
okamžitú opravu ale v rámci humanizácie prostredia jej rekonštrukciu je potrebné zaradiť do
systematickej opravy stojlsk kontajnerov v meste Prešov.
Vzhľadom na prebiehajúce zmeny legislatlvy v oblasti odpadového hospodárstva,
ktoré sa dotknú aj zberných nádob, čo do počtu i rozmiestnenia zberných miest,
rekonštrukcia kontajnerových stoji sk na ulici Mirka Nešpora 1,3 a 5 v súčasnej dobe by sa
javila ako neúčelná s následkom nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami.
Na základe uvedeného, v tejto časti pet! cia je neopodstatnená a nevyhovuje sa jej.

K bodu 2:
Obhliadkou miesta sa zistilo, že roäty sú dôsledkom: použrvania a nedostatočnou
konštrukčnou odolnosťou pri prechode vozidiel veľmi hlučné. Je potrebné ich vymeniť
a nadimenzovať na súčasné zaťaženie. Je potrebné uviesť, že prlslušný útvar Mestského
úradu v Prešove sa touto vecou zaoberal už pred podanlm petlcie a pripravil odborné
podklady a za tým účelom vyčlenil v rozpočte mesta finančné prostriedky . Predpokladaný
termln zabezpečenia osadenia nových roštov je najneskôr do 30.9.2020.
Na základe uvedeného petfcia v tejto časti je opodstatnená a vvhovuje sa jej .
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