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/1/1363/2019-HK
Vybavovateľ petície : Mesto Svit.
Názov petície : „ Petícia občanov za zachovanie ulice Hviezdoslavovej ako jednosmernej cesty
s podtextom – My , dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme , aby ulica
Hviezdoslavova vo Svite ostala cestou jednosmernou, ako doteraz. Zároveň žiadame aby bola cesta
rozšírená a prispôsobená pre parkovanie osobných dopravných prostriedkov. Z dôvodu bezpečnosti
pre chodcov žiadame mesto svit aj o urýchlené dobudovanie chodníka a kanála pre odvod zrážkovej
vody z ulice.
Text :
Pod petíciu podpísaní občania Mesta Svit z ulíc Hviezdoslavova, Nová, Kpt. Nálepku, Mierová.
Je kvórová : Nie
Dátum doručenia : 04.07.2019
Dátum vybavenia : 01.08.2019
Počet osôb podporujúcich petíciu po prešetrení : 27
Zdôvodnenie vybavenia :
Podaná petícia obsahovala 4 priložené podpisové hárky v počte 66 podpísaných občanov.
Po prešetrení a kontrole podpisových hárkov bolo zistené že :
- 27 občanov podpísaných v petícií splnilo podmienky petičného zákona
- 39 občanov podpísaných v petícií nesplnilo podmienky petičného zákona
Podaná petícia bola doručená 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 oddelenie investičných
činností územného plánovania a životného prostredia MsÚ Svit“ dňa 16.07.2019. Príslušný cestný
správny orgán po prešetrení uviedol nasledovné skutočnosti :
Mesto Svit v súčasnosti neuvažuje so zmenou dopravného režimu na ulici Hviezdoslavovej vo
Svite. Zriadená jednosmerná cestná premávka na predmetnej ulici zostáva zachovaná aj naďalej.
S rekonštrukciou miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavovej Svit, resp. s jej rozšírením
a dobudovaním chodníka a parkovacích plôch sa v roku 2019 neuvažuje. Predmetná akcia nie je
schválená v rozpočte mesta na rok 2019.
V rámci finančných možnosti príslušné oddelenie MsÚ Svit navrhuje zaradiť rekonštrukciu
miestnej komunikácie ulice Hviezdoslavovej vo Svite do rozpočtu mesta v nasledujúcom
období, aj z dôvodu že priestorové pomery umožňujú vybudovať dobudovanie chodníka, či
parkovacie plochy.
K dobudovaniu kanála pre zrážkovú vodu sa vyjadrila Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. Poprad :

-

-

-

Na ulici Hviezdoslavovej vo Svite sa verejná kanalizácia nenachádza. V ulici je vybudovaný
verejný vodovod DN 400 a DN 100.
Pri riešení dažďovej kanalizácie v predmetnej ulici je nutné dodržať ochranné pásmo
existujúceho vodovodu v súbehu vo vzdialenosti 1,5 m na obe strany potrubia.
Ulicu Hviezdoslavovu vo Svite križujú kanalizačné zberače „ B“ DN 600/900 na ul. Štúrova
a DN 600/900 – „A“ na ul. Štefánikovej.
Zrážkové vody v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.
442/2002 Z. z . v z. n. p, nie je možné zaústiť do splaškovej kanalizácie v správe PVPS, a.
s. Poprad
V prípade zámeru vybudovania dažďovej kanalizácie je nutné zrážkové vody zaústiť až
do rieky Poprad, poprípade do dažďovej kanalizácie Chemosvitu, po odsúhlasení jej
majiteľom.
Pri vypracovaní projektu budovania dažďovej kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej vo Svite
požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie.

Jej realizácia je však podmienená zaradením do plánu priorít mesta, ďalej schválením finančných
prostriedkov v rozpočte mesta, a to na spracovanie projektovej dokumentácie ako aj na samotnú
realizáciu stavby.
Skutočný stav bol riadne prešetrený. Listom zo dňa 02.08.2019. bolo zástupcovi povereného
v styku s orgánmi vybavujúcom petíciu zaslané oznámenie.

Spôsob vybavenia : Prešetrená – čiastočne opodstatnená
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 02.08.2019.

v.r.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta

