Požiadavky obyvateľov
• Taktiež na Lichardovej (zadná strana) smer schody ku Saleziánom k
podchodu, je v zlom stave zábradlie, hrdzavé a škaredé, obyvatelia
žiadajú o natretie.

Zábradlia budú natreté na jar 2016.
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• Pán Baričík spolu s ostatnými prítomnými opäť poukázal na kolíky,
ktoré boli osadené na konci Rázusovej ulice, križovatka, aby tam
nestáli autá, tie opätovne začali stáť na tráve za osadenými kolíkmi a
ničia zeleň. Treba situáciu riešiť.
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• Taktiež sa sťažovali na čistenie ulice Rázusová, treba to robiť v noci,
keď nestoja zaparkované autá. Udialo sa tak iba raz. Počas dňa to je
zbytočné.
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Je nutné pri porušení dopravných predpisov kontaktovať
políciu. Parkovanie na zeleni je zakázané. Je to v
kompetencii polície riešiť takéto priestupky.
Začíname už so zimnou údržbou od polovice novembra.

Osadenie dopravnej značky bude posúdené ODI
• Opätovne sa riešilo parkovanie pri Cestárskej ulici. Je to problém,
parkuje tam veľa kamiónov, znečisťujú prostredie a ničia cesty.
Riešením by mohlo byť osadenie značky na začiatku Rázusovej ulice:
Zákaz vjazdu pre nákladné autá s výnimkou zásobovania. Je to podnet
na Odbor dopravy. Žiadame o vyjadrenie.

• Taktiež občania žiadali o možnosť, či by si na Rázusovej ulici v
zelenom pásme pred rodinnými domami nemohli vybudovať
parkovacie miesta, kto ešte nemá a tým by sa čiastočne vyriešila aj
situácia s parkovaním počas dňa. Dohoda s mestom na prípadné
odkúpenie pozemkov pred domom.
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Neuvažujeme vybovať nové parkovacie miesta v danej
oblasti na úkor zelene. Komunikácia je dostatočne široká a
umožňuje pozdĺžne státie.
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Za odbor dopravy sa neviem vyjadriť. Nevieme o ničom čo
sa týka z dopravného hľadiska.

• Obyvatelia sa zaujímali, či sa ide niečo stavať na Tichej ulici, lebo tam
mesiac dozadu niečo vymeriavali, vraj počuli, že by tadiaľ mali začať
chodiť kamióny, s čím zásadne nesúhlasia.

• Na konci Rázusovej ulice, pred nadchodom smerom k cintorínu sú v
zlom stave schody, bolo by potrebné ich zreparovať a taktiež, či by sa
tam nedalo nainštalovať osvetlenie, je to tam nebezpečné a veľmi
tmavé.
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Schody opravujeme podľa potreby operatívne. Preverili sme
možnosť vybudovať osvetlenie spoločnosti,ktorá verejné
osvetlenie spravuje pre mesto.Osvetlenie je možné
zrealizovať osadením stožiarov chemickými kotvami do
telesa nadchodu. K tomu je potrebné posúdenie statika a
následne spracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie. V súčastnosti mesto nemá finančné
prostriedky na realizáciu, ale žiadosť bude zaeevidovaná.
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Preveríme a v prípade potreby zabezpečíme potrebné
opatrenia.
• Taktiež išlo oznámenie na políciu ulica Dolný Val, že už 6 mesiacov je
vytrhnutý stredový stĺpik smerom do pešej zóny k Domu umenia Fatra.
Chodia tadiaľ autá.
• Opätovne bola požiadavka závory do pešej zóny, je tam neúnosná
situácia a je to nebezpečné pre chodcov.
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Áno, súhlasime a pracujeme na takomto riešení.
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Je to v štádiu riešenia

• Požiadavka zmeniť značenie podľa VZN, vjazd do pešej zóny a k
hotelom.

• Treba zamedziť prejazd áut po chodníku oproti Auparku, Ďuroška
pekáreň, okolo chodia autá po chodníku do pešej zóny. Treba tam
namontovať prekážku.
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Sú tam už betónové kvetináče,ktoré bránia prejazdu.Vozidlá
v pešej zóne kontroluje MP a tie, ktoré nemajú povolenie sú
pokutované. Riešime a plánujeme zmeny v tejto
problematike.
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Nie je presne popísaný problém. Ak sa jedná o málo
parkovacích miest tie sa snažíme vytvárať postupne v rámci
možností. Aj práve v tomto období dokončujeme ďaľšie
nové parkovacie miesta v danej lokalite.

• Občania z Bulvára sa sťažovali na parkovanie, je problém parkovať.
Parkovanie majú aj majitelia aj nájomcovia. Väčšina bytov je v
prenájme, starousadlíci sú vyháňaní z bytov a byty prenajímané na
všelijakú činnosť (prostitúcia, drogy, ...).
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Vykonávame čistenie mesta podľa harmonogramu a v rámci
finančných možností.

je nevyhnutné riešiť čistotu mesta, žiadame udržiavanie poriadku v
starom meste, zvlášť v centre.

Žiadame vyčistiť priestory pod divadlom, ( v kríkoch sú nahádzané
smeti, treba vyhrabať a povyberať), pravidelne čistiť okolo divadla a
kostola, konajú sa tam svadby a iné udalosti a priestory sú značne
znečistené.
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Zrealizované. Robíme takéto práce operatívne. Neustále sa
opakujúci problém,ktorý riešime.

1

4.11.2015
Schody opravujeme operatívne podľa potreby. Rozsiahlejšia
rekonštrukcia nie je v pláne v tomto roku. Výmena, oprava
a doplnenie nových smetných nádob je naplánované na jar
2016.

Ďalej poslanci žiadajú vyčleniť finančné prostriedky na opravu schodov
od divadla ku Pivovarskej ulici, sú v zlom stave, ohrozenie bezpečnosti
obyvateľov. Taktiež žiadajú v časti pod kostolom a divadlom vymeniť a
skultúrniť smetné koše, ktoré sú značne zhrdzavené a esteticky v tejto
oblasti nevhodné.
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• Na Tichej ulici občania žiadajú MsÚ o strihanie trávy a čistenie
chodníkov a cesty.
• Občania žiadajú, aby boli oboznámení, kedy sa budú orezávať
stromy, ktoré sú označené, chcú sa orezávania zúčastniť, aby to mohli
trošku usmerniť.
• V parčíku pri Lichardovej ulici sú poodtŕhané tabuľky "zákaz vstupu
so psom".
• Popri celej ulici Rázusovej sú veľmi vysoké a staré stromy. Je to tam
nebezpečné, v prípade silného vetra, alebo búrky. Bolo by potrebné ich
orezať.
• Na Tichej ulici občania žiadajú MsÚ o strihanie trávy a čistenie
chodníkov a cesty. Za 36 rokov sa tam kosilo iba dva razy. Bolo by
potrebné pristaviť veľký kontajner, aby lístie, trávu a konáre mohli
občania vynášať do kontajnera.
• Z centra mesta bola požiadavka, či sa budú orezávať nejaké stromy,
ktoré sú rozrastené.
Pán Buchel poprosil zástupcu MP či by nemohli dozrieť na výjazd
Suvorovova/Komenského, stoja tam autá a zle sa vychádza, zlá
viditeľnosť.
• Pán Baričík spolu s ostatnými prítomnými opäť poukázal na kolíky,
ktoré boli osadené na konci Rázusovej ulice, križovatka, aby tam
nestáli autá, tie opätovne začali stáť na tráve za osadenými kolíkmi a
ničia zeleň. Treba situáciu riešiť.
Sťažnosť na rozvoz pizze v pešej zóne a taktiež jazdenie taxíkov.

• Nočný hluk v centre mesta, nedodržiavanie zatváracích hodín, hlučná
hudba rušenie nočného pokoja.

• Občania sa dozvedeli o architektonickej súťaži Bulvár
Žilina, žiadajú byť účastníkmi komisie a taktiež o to isté
žiadajú aj poslanci. Žiadajú komplexné riešenie, chcú aby
bola zakomponovaná zeleň. Dnes je Žilina mestom áut a
odrádza turistov. Turisti sa vyhýbajú nášmu mestu.

1

4.11.2015

Čistenie prebieha podľa harmonogramu,a intezita a je
závislá od financií. Mesto spravuje 254 km ciest a 168 km
chodníkov. Rozpočet je obmedzený.
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Označené stromy sú určené na výrub.
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Vykonáme obhliadku.
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V riešení.
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Vyonáme obhliadku. Mesto zabzpečuje údržbu zelne a teda
aj kosenie len na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve.
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Ktoré stromy?
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zaradené do plánu kontrol
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1
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1

zaradené do plánu kontrol
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pešia zóna je kontrolovaná sústavne a priestupky vodičov sú denne
objasňované v zmysle zákona o priestupkoch
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centrum mesta je permanentne zabezpečované hliadkami MP Žilina.
Meranie hluku vykonáva regionálny úrad VZ, preto rušenie nočného kľudu
je zo strany MP zložito objasniteľný priestupok len na základe
subjektívneho hodnotenia príslušníka MP.
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Súťaž je vypísaná, zastrešená komorou architektov, ktorá
odsúhlasila aj zloženie poroty. Takisto podmienky súťaže podpísal
primátor mesta. Podľa zákona o verejnom obstarávaní má byť
porota zložená hlavne z odborníkov. Podmienky súťaže sú
zverejnené na stránke mesta na tomto odkaze:
http://www.zilina.sk/dokumenty/VerejneObstaravanie_20151030
075931.pdf

Stavebný odbor nemá vedomosť o zámere výstavby na
Tichej ul.

• Obyvatelia sa zaujímali, či sa ide niečo stavať na Tichej ulici, lebo tam
mesiac dozadu niečo vymeriavali, vraj počuli, že by tadiaľ mali začať
chodiť kamióny, s čím zásadne nesúhlasia.
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• Piváreň "Nosorožec", vraj boli predĺžené otváracie hodiny, kto to
povolil.
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Predĺženie otváracích hodín schvaľuje komisia pre
podnikateľskú činnosť a nebytové priestory.

