Požiadavky obyvateľov mestských častí
Na Priemyselnej ulici boli namontované stĺpiky, aby na okraji neparkovali
autá, avšak tie začali parkovať ďalej na miestnej zeleni. Obyvatelia
žiadajú situáciu riešiť. Kontrola zo strany MsP.
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odkúpenie starej tržnice a prebudovanie na kultúrne
centrum. S týmto sa obráti na Komisiu kultúry a
prednesie svoj návrh. Mesto vo veľmi malej miere
napomáha umelcom v meste Žilina. Na porovnanie
poukázal, že mesto Plzeň, na takéto činnosti
prispieva 9% z rozpočtu a Žilina iba necelé 2%.
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Zaradené do kontrol MP Žilina. V prípade spáchania
priestupku bude vodič riešený v zmysle zákona o
priestupkoch.
Túto vec riešil primátor mesta ešte v r. 2011, avšak
náklady na odkúpenie tejto budovy sú veľmi vysoké a
mesto na to nemá zdroje.

Po obhliadke bola vykonaná oprava časti chodníka v
danej lokalite. Ďalšia oprava tento rok nebude
zrealizovaná z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.

opravu chodníka na ulici Veľká Okružná od hranice križovatky
Kalinčiakova po ulicu Legionársku. Popisné čísla 19, 17,15. Chodník je v
narušenom stave, popraskaný asfalt, pri kanalizačných otvoroch je
chodník prepadnutý, kde je možnosť úrazu, pred vchodom č. 19 sa
zhromažďuje voda z odpadu, ktorý je vyvedený na uvedenú komunikáciu
čo je v rozpore o vode, ktorá má odtekať do kanalizácie. V zimných
mesiacoch sa vytvára pred vchodom ľad. Uvedeným chodníkom denne
prechádzajú veľké počty žiakov príslušných stredných škôl. V blízkom
období sa frekvencia zvýši nakoľko je tu mestský cintorín a blížia sa tzv.
dušičky.
Žiadam zaradiť uvedenú časť mestskej komunikácie do programu na
obnovu chodníkov.
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Pani Jurisová žiadala o opravu cestnej komunikácie obytného bytového
domu na ulici Sad na Studničkách. Žiadosť bola zaslaná aj na MsÚ.
Obyvatelia žiadajú opravu vykonať čo najskôr, z dôvodu aj spadnutého
kanála, kde je situácia naozaj závažná.
Okrem toho občania žiadajú vyriešiť parkovanie vo dvore v prospech
obyvateľov, zasadením stĺpika, ktorý majú k dispozícii, aby im vo dvore
neparkovali cudzie vozidlá. Náklady na takéto riešenie by boli minimálne.
(Obrázky v prílohe).

Podnet bude zaslaný na MsP, kontrola je v ich
kompetencii.
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problém čistenia Rázusovej ulice. Aj napriek upozorneniam sa
ulica nečistí v čase keď tam nie sú odstavené autá a teda okraje
cesty sú neustále špinavé.
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