Výsledok vybavenia Petície za úpravu prístupovej cesty k záhradkárskej lokalite
Kavečany - časť Brezy, podanej občanmi (záhradkármi)
Mestská časť Košice – Sever obdržala dňa 18.01.2019 petíciu podanú v zastúpení
záhradkárov pani Elenou Vaľkovou. Petícia je adresovaná Miestnemu úradu Mestskej časti
Košice – Sever, Oddeleniu rozvoja mestskej časti. Petíciu podpísalo 11 záhradkárov.
Záhradkári petíciou žiadajú bezodkladne upraviť prístupovú cestu k záhradkárskej lokalite
Kavečany – časť Brezy. Uvádzajú, že na začiatku tejto prístupovej cesty je uložený
veľkokapacitný kontajner, ktorý by mal slúžiť záhradkárom na uloženie komunálneho
odpadu. Záhradkári poukázali na neúnosný stav komunikácie a okolia veľkokapacitného
kontajnera, využívanie kontajnera prevažne obyvateľmi okolitých mestských častí, ukladanie
odpadu, ktorý tam nepatrí, ohrozovaniu bezpečnosti a poškodzovanie motorových vozidiel.
Z dôvodu bezpečnosti a prejazdnosti cesty občania žiadajú prístupovú cestu upraviť, prípadne
kontajner preložiť.
V snahe prešetriť petíciu a zistiť skutočný stav veci Mestská časť Košice – Sever vyvolala
pracovné rokovanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadne nevyhovujúceho umiestnenia
veľkokapacitného kontajnera na mieste Kavečany – vyhliadková veža. Uskutočnilo sa dňa
05.02.2019 a zúčastnili sa ho: starosta Mestskej časti Košice – Kavečany, príslušníci Mestskej
polície Košice - Stanice Sever a poverení zamestnanci Mestskej časti Košice – Sever.
Na stretnutí prítomní riešili súčasné umiestnenie predmetného kontajnera. Po porovnaní
skutkového a majetkovo-právneho stavu bolo skonštatované, že kontajner sa nachádza na
pozemku v súkromnom vlastníctve a nie je k nemu zriadený riadny a legálny vjazd
z komunikácie na Kavečianskej ceste. Prístup na stanovište nie je spevnený, čo spôsobuje
poškodzovanie účelovej prístupovej komunikácie do záhradkárskej lokality. V danej lokalite
nie je možné umiestniť kontajner na iné miesto z dôvodu, že okolité parcely sú taktiež
v súkromnom vlastníctve.
Na základe uvedených zistení pri tejto obhliadke bolo zúčastnenými dohodnuté, že
Mestská časť Košice – Sever požiada mesto Košice, oddelenie výstavby, investícií,
stavebného úradu a životného prostredia o stiahnutie kontajnera. Dočistenie lokality a úpravu
tabúľ zabezpečí Mestská časť Košice - Sever v súčinnosti s Magistrátom mesta Košice
a spoločnosťou KOSIT, s prihliadnutím na poveternostné a kapacitné možnosti.
Starosta Mestskej časti Košice - Kavečany navrhol ako alternatívnu polohu umiestnenia
veľkokapacitného kontajnera priestor pri zastávke MHD v smere do mesta. Vzhľadom na
skutočnosť, že i tam sa nachádza súkromný pozemok, pre prípadné umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera do inej polohy v lokalite, bude potrebné samostatné rokovanie
za účasti oboch mestských častí, Magistrátu mesta Košice a spoločnosti KOSIT, a.s.
Košice, 14.02.2019
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starosta

