Odpovede Mesta Žilina na podnety občanov pre Obvod č.1
Bude vykonané v jarných mesiacoch
Na jeseň nebolo odhrnuté lístie spod stromov a pozberané spadnuté konáre,
preto obyvatelia žiadajú takto učiniť na jar, taktiež upratať detské ihrisko.
Časť Hliny VIII.

Pán Konečný predniesol žiadosť, aby sa riešila situácia s poškodenými
smetnými nádobami na sídlisku Hliny VIII: Lichardova 1-10, pri škole a
školskom ihrisku. 3 smetné nádoby sú úplne poškodené a treba ich vymeniť.

Ďalej bola prednesená sťažnosť na 2 prevádzky mäsa na Bulvári, kde sa
obyvatelia obytných domov sťažujú, že uvedené prevádzky nemajú vlastné
smetné nádoby a žiadajú prešetrenie z akého dôvodu tieto prevádzky smetné
nádoby zrušili.
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Ide o malé smetné nádoby, ktoré rieši
odbor dopravy

4.2.2015

Boli preverené obe prevádzky. Jedna má
splnenú ohlasovaciu povinnosť a pridelenú
nádobu a druhá je v riešení
Je to jedna z našich priorít, v maximálnej
miere chrániť existujúcu zeleň a zmysluplne
ju rozširovať.

zachovanie zelene mesta
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vyhradenie venčovísk psov
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riešenie pešej zóny a veľké množstvo áut, ktoré majú povolenia na vjazd
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21.1.2105

nesprejazdnenie Kuzmányho ulice a ponechanie ju ako pešiu zónu

Pán Bača predniesol žiadosť, aby MsÚ Žilina zverejňoval informácie o
nezamestnaných, ktorí vykonávajú verejno-prospešné práce, kde sa
nachádzajú, aký je ich harmonogram činnosti, čo vykonávajú. Aspoň v
nominálnej podobe počtu osôb v danom dni a v lokalite. Žiada aby tieto
informácie boli zverejňované na stránke mesta.
Pán Zero žiada o spoluprácu s odborom dopravy MsÚ Žilina o spevnenie
mestskej komunikácie (zaasfaltovať plochu cca 2x1m) pri vstupe do
komunitnej záhrady, nakoľko smetiarske vozidlo prechádza po nespevnenej
časti a poškodzuje ju. Taktiež žiada o odstránenie 2 ks železničných
konštrukcií - vešiakov z komunitnej záhrady a odstránenie 2ks panelov pri
smetných nádobách.
Ďalej pán Buchel informoval zástupcov MP o partii, ktorá pravidelne zapaľuje
petardy a spôsobuje tak hluk, Lichardova ulica. Zástupcovia MP prisľúbili že
problém budú monitorovať a riešiť.

sťažnosť na intenzívne rušenie veľkoplošnou svetelnou
obrazovkou na ulici Veľká okružná (Hotel Slovakia), ktorú som
15.1.2015 poslala na MÚ Žilina.
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21.1.2105

Hľadáme vhodné pozemky.
momentálne v mesiaci január prebiehajú
sprísnene kontroly Mestskej polície. Po
ukončení akcie budeme poznať výsledky a
urobíme analýzu.
OR PZ Žilina -ODI nesúhlasi s prejazdom
Kuzmányho ulice
Pracovníci VPP vykonávajú svoju aktivačnú
činnosť v neziskových zariadeniach v meste,
alebo verejných priestoroch na pozemkoch
mesta. ( cca 50 zariadení, cca 120 VPP).
Časť pracovníkov pracuje na stálych
pracoviskách a druhá časť pracovníkov
vykonávajú práce v teréne (zber odpadkov,
likvidácia čiernych skládok, zimná i letná
údržba chodníkov, schodísk, hrabanie lístia
a pod.).Pri niektorých pracovníkoch VPP je
ťažké pevne plánovať práce dopredu. Na
webovej stránke mesta neuvažujeme
zverejňovať informácie o pracovníkoch VPP.
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Áno bude zaasfaltované na jar 2015, prosím
presné určenie lokalizácie, poprípade
kontakt na občana.
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Zástupcovia MP prisľúbili že problém budú
monitorovať a riešiť.
Sťažnosť bola zaevidovaná pod č. C-1792,
bude vybavená v zmysle zákona č. 9/2010 o
sťažnostiach.

Na výbore sa prejednával ešte jeden email. Sťažnosť v znení:
„ dovolujem si Vas oslovit so ziadostou o vykonanie poslaneckeho prieskumu
na Stavebnom urade Zilina Neviem, ci ste sa pokusal niekedy o ziskanie
stavebneho povolenia v Ziline. Sucasny stav je taky ze stavebny urad:
- nedodrzuje ziadne zakonne lehoty !!! - da sa lahko overit na SU
- stavebnikov zbytocne zatazuje agendou, ktoru maju urobit sami !!! - da sa
overit na SU
- odklada stavebne konanie s tym, ze ziada doplnit udaje, ale po uch doplneni
dlhe mesiace nekona !!! - da sa lahko overit SU
- v pripade choroby alebo inej dlhodobej nepritomnosti pracovnickyuradu,
jednoducho nekona !!! - da sa lahko overit SU
- v pripade ze sa stavebnik ozve, je dlhodobo sikanovany a stavebne
povolenie nedostane v dohladnej dobe (nikdy) - da sa tazko overit
- kamaratom alebo ludom ktory dokazu 'inak' motivovat pracovnikov uradu
vybavia vsetko za par dni - da sa lahko overit na SU“.

1
Február 2015
Pán Námor priniesol materiál, ktorý pridávame ako prílohu,
kde je informácia, ako by sa mohla riešiť svetelná reklama pri
hotely Slovakia (problém je popísaný v zápisnici č. 1 z
21.1.2015). Priložený materiál treba naštudovať a ak by bolo
možné, vzniknutú situáciu riešiť. Vyhláška 539/2007,
konkrétne §3,5,6.

Pán Bača žiadal, aby sa riešili reklamy v meste, ktoré nie sú na
fasádach domov, ale zasahujú do priestoru chodníka, ulice.
Zaujímal sa kto dáva povolenia na ich vyvesenie a či mesto
nemôže riešiť, aby sa povolenia na takúto reklamu nevydávali.
Problém týkajúci sa pivárne na rohu Bulvára „Siedmi schod“. Obyvateľom
znepríjemňuje život hluk vo večerných hodinách a nedostatočný prístup do
vchodu bytovky.
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21.1.2015

Prítomní poslanci sa zhodli na vykonaní
poslaneckého prieskumu na Stavebnom
odbore.

4.2.2015

Obrazovka na budove hotela Slovakia je
legálna. Sťažnosti na vysokú intenzitu
osvetlenia treba smerovať na RÚVZ v Žiline,
ktorý je oprávnený robiť meranie intenzity
žiarenia.

4.2.2015

Povolenie RIP zariadení vydáva príslušný
stavebný úrad. V prípade, ak sú doložené
všetky súhlasné stanoviská a reklama je v
súlade s územným plánom, stavebný úrad
musí reklamnú stavbu povoliť.

21.1.2015

Prevádzku sme nechali monitorovať
mestskou políciou.

Február 2015

Pani Michlíková opäť otvorila problém zariadenia na bulvári "siedmi schod"
(problém popísaný v zápisnici č. 1 z 21.1.2015). Žiadala zistiť, kto povolil
záverečnú hodinu pre toto zariadenie na 24:00 hod. Obyvatelia sú nahnevaní
na hluk, ktorý im znepríjemňuje život vo večerných hodinách. Pán poslanec
Durmis mal navštíviť uvedené zariadenie, avšak z dôvodu dovolenky sa na
včerajšom výbore nezúčastnil. Bude prítomných informovať.
Žiadame odpoveď od kompetentných na MsÚ, kto povolil predĺženie
záverečných hodín, ktorá komisia to schvaľovala a aká je schválená
prevádzková doba zariadenia.
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4.2.2015

Povoľovanie prevádzkových hodín sa riadi
VZN 2/2009. V zmysle uvedeného VZN
nemá mesto možnosť bezdôvodne
nepovoliť prevádzkové hodiny. Na zručšenie
nočného prevádzkového času je potrebné
preukázateľne dokázať rušenie nočného
pokoja - minimálne meranie hluku za
prítomnosti RÚVZ. Komisia sa bude
predmetnou sťažnosťou zaoberať a
výsledok bude oznámení ako výboru
mestskej časti, tak aj obyvateľom
príáslušného obyt - ného domu.

