Mesto Svit
Hlavný kontrolór
Hviezdoslavová 268/32, 059 21 SVIT

Slovenská republika
tel..: +421/52/7875 111, fax :+421/52/77 561 40

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/1/2131/2018-HK
Vybavovateľ petície : Mesto Svit.
Názov petície : „ Petícia za pre kvalifikovanie cesty na chodník“.
Text :
Pod petíciu podpísaní občania Mesta Svit z ulíc Štúrova, Komenského, 9.mája,
Je kvórová : Nie
Dátum doručenia : 21.09.2018
Dátum vybavenia : 31.10.2018.
Počet osôb podporujúcich petíciu po prešetrení : 19
Zdôvodnenie vybavenia :
Podaná petícia obsahovala text s prílohou 27 podpísaných občanov mesta. Podanie bolo zaslané
na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade - Okresný dopravný inšpektorát., ktoré ho
prijalo 6.09.2018. Zároveň bolo doručené Mestu Svit na oddelenie hlavného kontrolóra. V zmysle
„ Zásad podávania, prijímania, evidovania vybavovania sťažnosti, prerokúvania a vybavovania
petície občanov a organizácií v podmienkach mesta Svit „ bola odstúpená na príslušné oddelenia
MsÚ Svit. Príslušný cestný správny orgán po prešetrení uviedol nasledovné skutočnosti :
Miestna komunikácia vo vnútrobloku pri MŠ na ul. Mierovej vo Svite mala charakter miestnej
obslužnej komunikácie triedy C / MK 28c) už v roku 1980, kedy bol vypracovaný „ Pasport
miestnych komunikácií a objektov Svit“ a teda už v tom čase sa nejednalo o chodník. Miestna
komunikácia plní obslužnú funkciu a z tejto sú prístupné niektoré vstupy a vjazdy do jestvujúcich
objektov v danom území – garáže, vchody do bytových domov, do budovy Materskej školy
a prevádzku pizzérie. Za účelom obmedzenia dopravy v roku 2015 na MK bolo osadené trvalé
dopravné značenie. Na základe písomných pripomienok obyvateľov bývajúcich v tomto území
Mesto Svit povolilo osadenie upokojujúcich prvkov dopravy a to dopravného zariadenia –
regulačných stĺpikov, ktoré bolo odsúhlasené aj stanoviskom Okresného riaditeľstva policajného
zboru v Poprade Okresným dopravným inšpektorátom č. ORPZ – PP – ODII – 54 – 219/2018 zo
dňa 05.10.2018. Regulačné stĺpiky budú osadené v 45. týždni 2018, správcom miestnych
komunikácií Technickými službami mesta Svit.
Mesto Svit ako príslušný správny orgán v súlade zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov ( cestný zákon ) a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušných vyhlášok a technických noriem,
riešilo túto žiadosť zabránenie zbytočných prejazdov na MK v danom obytnom súbore osobitným
konaním.
Skutočný stav bol riadne prešetrený. Listom zo dňa 31.10.2018 bolo zástupcovi povereného v styku
s orgánmi vybavujúcom petíciu zaslané oznámenie.

Spôsob vybavenia : Prešetrená - neopodstatnená
Zdôvodnenie vybavenia : Povinnosť vybavenie petície v zmysle zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým
sa menil a doplnil zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie : Výsledok vybavenej petície v súlade § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve bude
zverejnený na úradnej tabuli Mesta Svit dňa 31.10.2018.
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primátor mesta Svit

