Poslanecký výbor č. 8 MZ Žilina

Zápisnica
zo stretnutia s občanmi Brodna a Vrania.

Plánované stretnutie na deň 6.12.2012 v mestskej časti Brodno a Vranie sa po dohode
s občanmi neuskutočnilo, nakoľko bolo mimoriadne stretnutie 21.11.2012 bolo mimoriadne
stretnutie s primátorom mesta Žilina. Na tomto stretnutí boli vznesené požiadavky:
1. Osadiť výtlačné zariadenie v miestnom vodovode na ulici Vyšný koniec v Brodne, kde
je nedostatočný tlak vody a na konci ulice nie je tlak žiadny.
2. Zvýšiť starostlivosť o miestny cintorín v Brodne, vybudovať chodníky k hrobovým
miestam a medzi hrobami.
3. Vyriešiť problém regulácie miestnych potokov v Brodne v správe Povodia Váhu.
4. Dobudovať kanalizáciu v celom Brodne.
5. Vykonať kontrolu cestou životného prostredia, aby konáre zasahujúce do komunikácií
v Brodne boli odstránené a aby neudržiavané pozemky v zastavanej časti boli
udržiavané tak, ako to vyplýva zo zákona o životnom prostredí. Odbor ŽP by nemal
čakať len na podnety a sťažnosti, ale z vlastnej iniciatívy by mal vykonávať takéto
kontroly a dohliadať na odstránenie nedostatkov.
6. Zabezpečiť aby pri odkaľovaní vodovodu v Brodne firmou SEVAK bola voda vypúšťaná
tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu regulácie potokov a súkromných pozemkov.
7. Všetky rozhodnutia a činnosti v mestskej časti Brodno včas vyvesiťna verejných
tabuliach a to včítane informácie o príjmu z podielových daní a následne i výdaje.
8. Zabezpečiť opravu mosta na ulici Pod Skalicou v Brodne.
9. Vybudovať rozvod vody na ulici Pod Skalicou v Brodne.
10. Opraviť ulicu Na horný koniec v Brodne, kde dochádza aj k zosunutiu cesty.
11. Dobudovať rozvod vody na ulici K Rochovici a Ďatľovej vo Vraní.
Následne vystúpil pán primátor Choma, ktorý občanov informoval čo je v možnostiach
mesta Žilina a prisľúbil preveriť všetky tieto požiadavky a cez poslancov doručí občanom
odpoveď.
Záverom vystúpil pán František Horvát, ktorý poďakoval za vybudovanie prípojku vody
k Domu smútku v Brodne.
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Ján Púček

