Poslanecký výbor č. 8
Miestna časť Povaţský Chlmec
Zápisnica z poslaneckého dňa v mestskej časti Povaţský Chlmec dňa 27.9.2012
Prítomní poslanci: Anna Smikoňová,
Prítomní občania:13 (podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Informácie zo zasadania Mestského zastupiteľstva Žilina dňa 17.9.2012:
Poslankyňa informovala o jednotlivých bodoch rokovania MZ Ţilina dňa 17.9.2012,
prečítala svoj diskusný príspevok k situácii s likvidáciou odpadu v KN Povaţský Chlmec
a svoje vyhlásenie k venovaniu októbrového poslaneckého platu na zbierku pre Národnú
ulicu (októbrový plat venuje na zaplátanie výtlkov na ulici Pri Kysuci, Hlavná a Nová,
na ktoré odbor dopravy uţ nemá peniaze).
2. Ku aktivitám za posledný mesiac uviedla:
Cintorín: je dokončená oprava vstupného zastrešenia domu smútku a veľmi dôleţitá
oprava dreveného obloţenia popod strechu, ktoré prezobali vtáky,opravuje sa padajúci
betónový plot z dolnej časti cintorína.Poslankyňa ďakuje Ing. Cisárikovi z odboru ŢP za
urýchlené riešenie obidvoch havarijných situácií.
Pracovníci VPP pokračujú v úprave ďalšej časti schodov na cintoríne.
Denne je problém s diviakmi, ktoré ryjú zeminu do rigola vedľa cesty na cintorín, denne
je tam napadané lístie, nie je moţné, aby VPP robili iba čistenie rigola, je nutné ho prekryť.
Odbor dopravy nemá peniaze, poslankyňa oslovila sponzora o plastové prekrytie, zatiaľ nemá
od neho odpoveď. Vlastník pozemku a stromov nad cestou sa nestará o staré stromy.
Bytčianska ulica: Podľa dohovoru na poslaneckom stretnutí v júni navštívila poslankyňa
s troma občanmi dňa 6.9.2012 predsedu VÚC Juraja Blanára so ţiadosťou o pomoc pri riešení
situácie na ceste II/507, vedúcej stredom Povaţského Chlmca – po Bytčianskej ulici:
- zabezpečiť vyznačenie prechodu pre chodcov pri kríţi (tzv.esíčko)
- vyčistiť rigol a vsakovacie šachty v správe VÚC na úseku „esíčko“ a na úseku
od ústia Chrenčianskeho potoka ku konečnej zastávke MHD
- urobiť ochranné madlo okolo zaústenia rigola na konečnej zastávke MHD Chlmecká
- pomôcť pri vylúčení prejazdu ťaţkej dopravy a kamiónov cez Povaţský Chlmec
zabezpečením kamerového systému na vstupe do PCH od Čadce (cesta II/507)
Výsledok dohovoru na rokovaní zatiaľ nie je viditeľný, čistenie rigola sa nerobí.
Riešenie prechodu je úloha mesta a polície, povrchová úprava chodníka úloha mesta.
Poslankyňa osloví aj riaditeľa OR PZ Ţilina so ţiadosťou o riešenie situácie na
Bytčianskej ceste.
Poslankyňa navrhuje na 31.októbra 2012 blokádu Bytčianskej cesty od 14,00 do 16,00
hod. na úseku, kde občania ţiadajú umiestniť prechod pre chodcov. Touto akciou upozornia
zodpovedných na neriešenú situáciu s chodníkom a prechodom pre chodcov.
Regionálne centrum spracovania BRO Žilina Považský Chlmec:
Občania a OZ BPCH pokračujú v snahe zabrániť zariadeniu na spracovanie reštauračného
odpadu pri Hričovskej priehrade, ktoré je na tomto mieste neprípustné z hľadiska
hygienického (platný ÚPN) aj morálneho (vlastníci pozemkov, oddychová zóna).
Diskusia:
Chýbajúca kanalizácia, nevyhovujúce hodiny na Pošte v Budatíne, autobus MHD pre deti do
ZŠ Budatín, stromy zasahujúce do elektrického vedenia, na chodníka do voizovky, prístrešok
na zastávku MHD Chlmecká, poţiadavky na rozpočet pre rok 2013.

Zapísala: Anna Smikoňová, poslankyňa MZ za 8 volebný obvod
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