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1. 5.2. Ernest Petruf dochádzanie autobusového 7.2.201 4 Odbor dopravy Ú PSK po prerokovaní s dopravcom 21.2 .2014
A. Matušku 4 spoja  linky č. 707 421 dopravcu SAD Prešov a.s. petícii vyhovel a schválil cestovný
080 01 Prešov SAD Prešov a.s.  na zastávku odbor dopr avy poriadok linky 707 421 so zachádzkou na zastávku

Štefanovce, horný koniec Štefanovce, horný koniec s platnos ťou od 1.3.2014.

2. 13.2. Obec Kojatice dochádzanie autobusového 24.2.2 014 Odbor dopravy Ú PSK po prerokovaní s dopravcom 25 .2.2014
Obecný úrad spoja linky č. 707 418/4 dopravcu SAD Prešov a.s. petícii vyhovel  a schválil cestovný
082 32 SAD Prešov a.s. do Kojatickej odbor dopravy por iadok linky 707 418, spoj č. 19 s odchodom zo 

doliny zastávky Svinia, ZŠ o 6:55 hod. bude po čas dní
školského vyu čovania zachádza ť až na zastávku
Kojatice, Kojatická Dolina s príchodom o 7:01 hod.
Spoj č. 14 bude ma ť odchod zo zastávky Kojatice,
Kojatická Dolina v čase o 7:03 hod. s príchodom do
Prešova o 7:40 hod. s platnos ťou od 1.3.2014.

3. 17.3. Mgr. Lýdia Hoozová vymiestnenie prístupovej c esty 19.3.2014 Pracovné stretnutie k riešeniu nadmern ej záťaže 3.4.2014
Popradská 10 na regionálnu skládku odpadov cestnej do pravy v obci Hozelec sa konalo d ňa 3.4.2014  
059 11 Hozelec v Žakovciach zo zastavaných SÚC PSK na OcÚ v Hozelci. Za SÚC PSK Prešov sa stretnutia 

území obce zúčastnil Ing. Barilla, riadite ľ oblasti Poprad, Ing. Milý,
vedúci odboru prevádzky, Ing. Čverha, vedúci odboru
investi čnej prípravy, realizácie stavieb a CDB a
pracovníci tohto odboru. Obec Hozelec a peti čný výbor
zastupoval starosta obce. Na pracovnom stretnutí
boli prítomní aj pracovníci SSC IV Košice, Okresnéh o
úradu Poprad, odboru CD a PK, pracovníci odboru
dopravy Ú PSK a AZ Projekt, projek čná kancelária.

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra 
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Závery zo stretnutia budú slúži ť obci Hozelec ako

podklad pre vypracovanie aktualizácie územného
plánu obce na nasledujúce obdobie. Starosta obce
nežiadal písomnú odpove ď na petíciu lebo na stretnutí
zastupoval peti čný výbor.

4. 24.3. Obec zachovanie  autobusového petícia odlože ná v zmysle ust. § 5 ods.  5) Zákona 
Liptovská Tepli čka spojenia linky č. 706 432 a č. 85/1990 Zb. o peti čnom práve
obecný úrad rozšírenie o ranný spoj ( Zástupca petičného výboru bol písomne vyzvaný
059 40 na odstránenie nedostatkov petície. V lehote stanovenej 

zákonom nedosatky neboli odstránené. )

5. 2.4. Obec Vikartovce zachovanie  autobusového petíc ia odložená v zmysle ust. § 5 ods 5) Zákona 
obecný úrad spojenia linky č. 706 432 a č. 85/1990 Zb. o peti čnom práve
059 19 rozšírenie o ranný spoj ( Zástupca petičného výboru bol písomne vyzvaný

na odstránenie nedostatkov petície. V lehote stanovenej 
zákonom nedosatky neboli odstránené. )

6. 5.5. Bc. S. Šváby rozšírenie autobusových liniek 13. 5.2014 vecne nepríslušná 13.5.2014
Vyš.Šebastová 385 MHD do okolitých obcí
080 06 Prešov MsÚ Prešov

odbor dopravy
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