Zápisnica z obhliadky vykonanej dňa 23.4.2015 o 13,00 hod
Miesto : ulica M.Rázusa Žilina
Prítomný : Ing. Peter Rolko, odbor dopravy MsÚ, pplk. Peter Mišejka MP, Ing. Malá, občania
Podnety od občanov :
Pani Malá informovala o nevyhovujúcej situácii na Rázusovej ulici, o ktorej sa rozprávalo už
na minulom zasadnutí. Podľa občanov by mal situáciu riešiť odbor životného prostredia a nie
odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Situácia sa neustále zhoršuje,
ulicou prechádza veľa kamiónov, doprava je zahustená, ráno sa ťažko prechádza. Problém s
hlukom aj v nočných hodinách. 24 hodinová prevádzka v podniku Ryba. Bola vznesená
sťažnosť na povolenie prevádzky 6 dní po sťažnosti, ktorá bola prednesená na 3 zasadnutí
výboru. Obyvatelia si myslia, že situácia sa koncepčne nerieši, treba riešiť dané územie, preto
navrhujú nasledovné riešenia: vytvorenie zóny, nainštalovať zákazy státia. Občania žiadajú
aby túto situáciu riešil odbor dopravy. Taktiež žiadajú obnovenie zelene, ktorú odstavené
kamióny a nákladné autá neustále ničia.
Ďalším problémom je križovatka na začiatku ulice. Po krajoch sú odstavené autá a je tam zlá
viditeľnosť, dochádza k častým nehodám. Okrem toho je veľmi frekventovaná, je to cesta a
križovatka kde sa stretáva doprava z Hájika, Rázusovej cesty a cesta kde je priemyselná zóna.
Riešením by bol kruhový objazd. Taktiež bolo spomínané na minulom zasadaní výboru. Treba
situáciu riešiť čo najskôr, lebo je tam veľa dopravných nehôd. Občania žiadajú, aby to riešil
odbor dopravy.
Ďalším problémom je parkovanie kamiónov na konci Rázusovej ulice pod estakádou. Je
potrebné urobiť, ak sa dá regulované parkovanie, alebo iné riešenie, je to mestský pozemok.
Obyvatelia žiadajú, aby sa nezastavila Cestárska ulica, čo je vraj v pláne. Tým by sa situácia na
Rázusovej ulici stala neúnosná a pre obyvateľov nepredstaviteľná. Žiadajú aby to riešil odbor
dopravy. Taktiež žiadajú, aby sa zamestnanci mesta prišli na popísanú situáciu na Rázusovej
ulici pozrieť.
Pán Baričík bol poverený obyvateľmi Rázusovej ulice, aby sa riešila križovatka na začiatku
ulice. Po krajoch sú odstavené autá a je tam zlá viditeľnosť, dochádza k častým nehodám.
Okrem toho je veľmi frekventovaná, je to cesta a križovatka kde sa stretáva doprava z Hájika,
Rázusovej cesty a cesta kde je priemyselná zóna. Riešením by bol kruhový objazd.

Na základe viacerých podnetov od občanov sa uskutočnilo stretnutie na ulici M.Rázusa.
Obyvateľmi ulice boli na stretnutí prednesené nasledujúce požiadavky a to :

1. Neuzavretie Cestárskej ulice – ulicu Cestársku mesto neuvažuje uzatvoriť.
2. Parkovanie nákladných vozidiel firmy IMI SPED pod estakádou. Pozemok na ktorom sú
odstavené vozidla nepatrí mestu. Parcela č. 1043 o výmere 20860 m2 kat.úz. Žilina nie je
evidovaná na LV. Z tohto dôvodu nie je možné zakázať vozidlám parkovanie.
3. Neprehľadná križovatka na začiatku ulice, návrh na vybudovanie okružnej križovatky.
Okružná križovatka je podľa územného plánu navrhnutá. Čaká sa na dopravný generel
mesta Žilina, ktorý bude dokončený na konci roka 2015. Ten ukáže optimálne riešenia pre
danú oblasť.
4. Parkovanie osobných vozidiel v križovatke. Križovatka je neprehľadná a vykonáme
obhliadku spolu aj so zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu Žilina v máji 2015 a
navrhneme riešenie.
5. Osadiť zákazy státia, osadenie spomaľovacích prahov, zníženie rýchlosti. Vykonáme
obhliadku so zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu Žilina v máji 2015 a
navrhneme riešenie.
6. Vytvorenie zóny plateného parkovania. Preveríme možnosti rozšírenia zóny plateného
parkovania.
7. Čistenie miestnej komunikácie je podľa občanov nedostatočné, nakoľko v čase čistenia sú
odstavené vozidla na vozovke. Občania navrhujú čistenie v noci a aj to aby bolo čistenie
komunikácie častejšie.

Body 6 a 7 nie je možné hneď zodpovedať. Preveríme možnosti a budeme Vás informovať
o možných riešeniach.

