Primátor mesta Košice

•

•

Vážený pán
Ing., Mgr. Miloš Ihnát
Viedenská 6
040 13 Košice

V áš list číslo /zo dňa

N a še č íslo

V y b a v u je/lin k a

M K /A /2019/16346

Mgr. Angelovičová/6419829

K ošice

17.07.2019

Vec
Interpelácie a dopyty vznesené na VII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 19. júna a 4. júla 2019
- odpoveď

Vážený pán poslanec,
na Vaše interpelácie vznesené na VII. zasadnutí MZ uvádzam nasledovné:
• Interpelácia v znení: Ďalší výjazd zo Sídliska Ťahanovce je v stave geometrického
zamerania. Tento stav mám zistený od decembra 2018. V akom reálnom stave riešenia
sa k dnešnému dňu zámer ďalšieho výjazdu zo Sídliska Ťahanovce nachádza? Je zámer
v projektovom spracovaní?
V
súvislosti s prípravou prepojenia cesty na Demetri s ulicou Americká trieda referát
dopravy MMK doteraz zabezpečil v 07/2018 geodetické zameranie existujúcej cesty a priestoru
prepojenia týchto ciest (výškopis a polohopis).
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná stavba nie je predmetom programového rozpočtu
na rok 2019, referát dopravy MMK prioritne pripravuje technické podklady a verejné obstarávanie
na práce a služby končiace v tomto roku a po ukončení týchto prác pripraví podklady na verejné
obstarávanie pre výber projektanta predmetnej stavby v predpokladanom termíne IV. Q 2019.
Odpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.
• Interpelácia v znení: Kedy bude sfunkčnený referát parkovania? Pripravuje sa komplexné
riešenie parkovacej politiky celého mesta Košice a mestských častí?
Referát parkovania momentálne tvoria traja zamestnanci, ktorí sa primáme venujú
administratívnym záležitostiam súvisiacim s vydávaním a správou parkovacích kariet. Čiastkové
záležitosti (ktoré sú nevyhnutné z hľadiska komplexnej správy parkovacieho systému) dočasne
zabezpečujú aj ďalšie odborné útvary mesta, najmä ref. dopravy, ekonomické odd., ref. právny
a legislatívny a mestská polícia.
Vyhlásené výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci referátu parkovania bolo
neúspešné, nakoľko žiaden z uchádzačov podľa názoru výberovej komisie nesplnil požadované
a vopred stanovené kritériá. Nové výberové konanie je plánované v III. Q 2019.
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Čo sa týka ďalšieho riešenia parkovacej politiky, na prerokovanie v MZ v druhom polroku
2019 sa pripravujú nasledovné témy úzko súvisiace so statickou dopravou:
- určenie ďalšieho postupu pri vyhradzovaní parkovacích miest (vrátane problematiky ŤZP miest),
- téma menších úprav VZN č. 157 s cieľom odstrániť problémy v aplikačnej praxi,
- náčrt ďalších koncepčných riešení (prihliadajúc na odporúčania vyplývajúce zo Stratégie rozvoja
dopravy a dopravných stavieb) vrátane možnosti regulácie parkovania v ďalších mestských
častiach, najmä so sídliskovým charakterom zástavby.
Odpoveď pripravilo Oddelenie právne a majetkové MMK.
• Interpelácia v znení: Po dnešnom výdatnom daždi je ukážka, ako sú upchaté dažďové
vpuste. Obyvatelia poukazujú na nefunkčnosť kanalizácií - vpustí na cestných komunikáciách.
Kedy sa na Sídlisku Ťahanovce zabezpečí prečistenie každej dažďovej vpuste?
Čistenie odvodňovacích zariadení sa začalo realizovať v meste Košice po podpise rámcovej
dohody s Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. v mesiaci apríl 2019. Ako prvoradé sa
prečisťovali odvodňovacie zariadenia na trasách MHD, čo bolo zrealizované aj na území Mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. Následne sa začalo s prečisťovaním odvodňovacích zariadení
na medzisídliskových komunikáciách. Postupnosť čistenia odvodňovacích zariadení
na medzisídliskových komunikáciách sa realizuje taktiež podľa priorít (miestne komunikácie
v dolinách a rovinatom teréne iné). Pre informáciu na území mesta Košice sa nachádza cca. 9 850
ks odvodňovacích zariadení a 1,9 km odvodňovacích žľabov.
V
mesiaci júl 2019 je na území Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce naplánované
čistenie dažďových vpustí na nasledovných uliciach: Čínska, Juhoslovanská, Viedenská,
Austrálska, Bukureštská.
Odpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.
• Interpelácia v znení: Kedy mesto Košice má v pláne zrenovovať cestu Americká trieda Sídlisko Ťahanovce? Požiadam uviesť rok realizácie.
Oprava komunikácie na Americkej triede v Mestskej časti Košice - Ťahanovce bola
zaradená do návrhu programového rozpočtu na rok 2019. V roku 2019 neboli schválené finančné
prostriedky v zastupiteľstve Mesta Košice na danú opravu. Z uvedeného dôvodu nebolo možné
vykonať opravu komunikácie na Americkej triede. Budúca realizácia závisí od finančných
možností, ako aj stavu napr. rezervného fondu, z ktorého by mesto mohlo financovať takéto veľké
kapitálové investície celomestského významu.
Odpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.
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