Petičný výbor: Peter Havaj, Ľuboš Czirner, Lenka Kastellová, Marcel Gibóda, Jaroslav Polaček,
(Peter Havaj, Němcovej 22, 040 01 Košice - Sever, je osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy).
PETÍCIA ZA ZACHOVANIE KOLORITU TRHOVISKA MERKÚR A ZVÝŠENIA KVALITY BÝVANIA V OKOLÍ OC MERKÚR

Príďte podporiť Trhovisko MERKÚR na
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti!
Do petície sa zapojilo už 1.500 ľudí

Košice, 17.03.2015
Petíciu za zachovanie Trhoviska Merkúr, ktorú odštartovali pred týždňom nespokojní obyvatelia
sídliska, spolu s trhovníkmi podporilo svojim podpisom už viac ako 1.500 ľudí!
Petičiari, začiatkom týždňa listom vyzvali miestnu samosprávu, aby zaradili na rokovanie miestneho
zastupiteľstva 18.03.2015 (streda) bod, v ktorom vystúpia zástupcovia petičného výboru. Zároveň
v liste odmietli návrh starostu na neoficiálne a neformálne stretnutie s trhovníkmi, deň pred konaním
miestneho zastupiteľstva. „My nemáme záujem o neformálne stretnutia. My prídeme na oficiálne
rokovanie, ktorým je zastupiteľstvo. Chceme vyslať jasný signál, že trhovisko nepatrí za budovu
obchodného centra. Chceme to povedať poslancom mestskej časti!“ vysvetľuje postoj trhovníkov ako
aj obyvateľov Ľuboš Czirner člen - petičného výboru.
Starosta Gaj minulý mesiac predstavil na Komisii Rozvoja mestskej časti projekt, ktorý vôbec
nekorešponduje s vizualizáciami, ktoré sú dnes obyvateľom podsúvané. „Nesúhlasíme s názorom
starostu a ani s vyjadreniami majiteľa obchodného centra, ktorí chcú obmedzovať predaj ovocia
a tovaru len preto, aby to napomohlo súkromnému biznisu.“ doplnil Peter Havaj, predseda petičného
výboru, ktorý pozýva všetkých obyvateľov na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Projekt obnovy trhoviska, ráta s premiestnením trhových stolov za obchodné centrum, na súčasnú
trávnatú plochu medzi pasáž a plot materskej škôlky. Petíciu za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr
a zvýšenie kvality bývania v okolí OC Merkúr za prvý týždeň, podpísalo viac ako 1.500 obyvateľov.
Petičný výbor, obyvatelia ako aj trhovníci sa stretnú pred budovou miestneho úradu Košice – Sever
(budova Amfiteátra) 18.03.2015 o 14:50 hod. a na miestnom zastupiteľstve spoločne vyzvú miestnych
poslancov ako aj starostu, aby podporili svojím podpisom prebiehajúcu petíciu.
V texte petície obyvatelia žiadajú, aby pred obchodným centrom Merkúr bolo:
•
•
•
•

zrekonštruované trhovisko tak, aby spĺňalo parametre 21 storočia a i naďalej sa nachádzalo
v priestoroch parkoviska medzi OC Merkúr a bytovým domom Němcovej 22-24,
prevádzkovateľom trhoviska i naďalej MČ Košice – Sever v plnom rozsahu tak, ako je tomu
v súčasnosti,
zabezpečené bezplatné parkovanie pre rezidentov žijúcich v blízkom okolí,
parkovisko ostalo i naďalej v majetku Mesta Košice.

Doplňujúce informácie k petícií získate TU aj s obrazovou prílohou.

Petičný výbor:
Peter Havaj, Němcovej 22, 040 01 Košice – Sever
(+421 905 892 262 osoba určená pre styk s orgánmi verejnej správy)
Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever
(+421 902 731 621 poslanec mesta Košice a Mestskej časti Košice - Sever)
Lenka Kastellová, Slavkovská 18, 040 01 Košice – Sever
(+421 908 541 268 trhovníčka - osoba poverená na zastupovanie trhovníkov)
Marcel Gibóda, Na kalvárii 7, 040 01 Košice - Sever
(poslanec mesta Košice a Mestskej časti Košice – Sever)
Ľuboš Czirner, Němcovej 22, 040 01 Košice – Sever
(osoba určená pre technickú podporu petície)

