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Por.č.
pet.

Číslo
spis.
obalu

Dátum
doručenia
petíciei

Meno, priezvisko,
adresa 

odosielateľa
Predmet petície

Proti
komu
petícia

smeruje

Petícia pridelená 
na prešetrenie

kedy, komu

Výsl. šetrenia petície

Prijatie opatrenia
Termíny ich 

splnenia

Dátum odoslania
oznámenia

odosielateľovi

1. 28.7. Obecný úrad novopripravovaný Krajský stavebný Obecný úrad Po konzultácií s odborom reg.rozvoja, územného plánu a živ.prostr.
Jasenov územný plán obce úrad v Prešove Jasenov Úradu PSK sa konštatuje, že PSK nie je kompetentný v danej veci konať.

Hlavná 337 Jasenov odbor územného podľa § 16 Obec je príslušným orgánom verejnej správy podľa § 16 zák.č.50/1976
066 01 Jasenov plánovania zák.č.50/76 Zb. Zb.Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §4 odst.3a § 4 odst.3

a podľa  §4 pism. j a § 11a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na základe 
ods.3 písm j. vyššie uvedeného petícia bola zaslaná na obec Jasen ov na priame

zák.č.369/1990 vybavenie. 11.8.2010

2. 7.10. Ľubica Priesterová súvislá obnova krytu Správa a údržba Správa S ohľadom na zistené skutočnosti pri šetrení petície zo strany  SÚC
Solivárska ul. č.3 vozovky v rozmedzí ciest PSK a údržba ciest Prešov za účelom zníženia hlučnosti prechádzajúvich vozidiel bude v
080 05 Prešov- úseku Solivarska  ul. PSK najbližších dňoch uskutočnené odfrézovanie nerovnosti vozovky a výstu-

Solivar č.2 a 9 z dôvodu 12.10.2010 pkov na výspravkách  v úseku  cesty Solivárska ul.č.2 a 9.Ďalšie riešenia
poškodenia vozovky boli písomne zaslané sťažovateľom dňa 8.11.2010.

3. 7.10. Marcin činová Marta zniženie rýchlosti Obvodný úrad OÚ pre ces.dop. Vecne Prešovskému samosprávnemu kraju neprislušná vybavená
Hlavná 472 mot.vozidiel pre cest. premáv. a poz.komuni. a zaslaná OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

082 16 Fintice na 40 km/hod Prešov Prešov sťažovate ľom odpovedˇ zaslaná d ňa 2.12.2010.

4. 2.12. Rabatin Ladislav nezrušenie odbor dopravy odbor dopravy
OÚ Milpoš spojov PSK PSK                                  v  štádiu vybavovania

082 71 Milpoš 9.12.2010

5. 16.12. Klembara Miroslav zachovanie spojov odbor dopravy odbor dopravy
Závara 76 PSK PSK                                  v  štádiu vybavovania

054 01 Levo ča 16.12.2010
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