Podnety a odpovede zo stretnutí výboru mestskej časti s občanmi. Obvod č.1
Občania sa sťažovali, že na Hlinách VIII a na Malej Prahe je veľmi veľký neporiadok, zlomené
stromy, ktoré sú neodpratané, nečistota. Treba vykonať nápravu.

Na Základnú školu Lichardová chodia súkromné autá, deti, občania sa musia vyhýbať a je to
nebezpečné. Vyjadroval sa pán Capko, ktorý odporučil, aby sa oslovil odbor dopravy, ktorý by
mal situáciu riešiť, bolo by potrebné osadiť značku, aby autá nejazdili až ku škole. Týmto
žiadame odbor dopravy, aby situáciu riešil.
Pán Bača nebol spokojný s odpoveďou o VPP. Ich činnosť by mala byť pre obyvateľov viac
otvorená a hlavne by ju malo byť vidieť na poriadku v meste. Mal by sa na webe meniť rozpis
služieb, aby to bola aktuálna informácia.
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V 11tom týždni bolo vykonané čiastočne čistenie Hlín VIII za
pomoci VPP pracovníkov, bude pokračovať aj v tomto
týždni. Oblasť Malá Praha 13tý - 14tý týždeň.
Dopravné značenie je v danej lokalite umiestnené.Situácia
bude riešená v súčinnosti s MP, ktorá prisľúbila zvýšenie
kontrol hlavne v ranných hodinách.
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Trváme na predchádzajúcej odpovedi. Mesto neuvažuje
poskytovať rozpis služieb na webe.
Môžete konkretizovať čo nie je v poriadku ?

Firma ktorá by mala pravidelne udržiavať čistotu to vraj nerobí tak ako by mala, obyvatelia nie
sú spokojní.
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Časť podchodu spravuje Mesto Žilina a časť ŽSR. Čistotu a
poriadok daného podchodu vykonáva pre mesto spoločnosť
RAKI a podľa potreby aj verejno prospešní pracovníci.

Pán Schroner sa sťažoval na primátora, kvôli vypovedaniu zmluvy ohľadom prenájmu
priestoru podchodu pri Železničnej stanici. Podrobne popísal situáciu a pripomenul, že sa
ohľadom tejto záležitosti súdi. V podchode sa zdržiavajú bezdomovci a podobní ľudia, je tam
strašný neporiadok a smrad. Treba to čistiť pravidelne, aspoň 3 krát do dňa. Je to vstup do
mesta, ktorý je neudržiavaný. Pán Schroner sľúbil, že pošle podklady na email, do dnešného
dňa tak neurobil. Na záver požiadal, aby Mesto Žilina zastavilo proces voči pánovi
Schronerovi.
Žiadame aby sa situácia v podchode riešila a hlavne aby tam bol udržiavaný poriadok a
čistota.
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Obyvatelia Rajecká I.,II. sa sťažujú, vraj počas celej zimy boli len jeden krát vyčistené cesty
pred garážami. Je to problém, lebo sa nedalo vychádzať s autami. Obyvatelia predsa platia
dane, majú na to právo.

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.
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Zimná údržba sa robí podľa schváleného operačného plánu
zimnej údržby 2014/2015. Nedostali sme takýto podnet
počas zimy,že v danej lokalite je problém.
Podľa územného plánu mesta je križovatka navrhnutá ako
okružná. Mesto v súčasnosti neuvažuje s jej výstavbou a
počká až na vypracovanie dopravného generelu. Autá,
ktoré sa nachádzajú v križovatke treba riešiť privolaním
polície.

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.

Pán Šamaj opäť apeluje na mesto, aby sa riešila situácia v pešej zóne. Je tam veľký pohyb áut
a pre obyvateľov je to nepríjemné a tiež nebezpečné. Vjazd má povolený veľký počet áut,
taxíkov. Treba to riešiť.

Poznáme problematiku parkovania na danom pozemku a
zvažujeme možností regulácie parkovania.
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Mestská polícia vykonala kontrolu vozidiel v pešej zóne v
období 26.1 - 28.2.2015. Bolo skontrolovaných 2523 vozidiel
a počet vozidiel s uloženou blokovou pokutou za priestupky
v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. bolo 116. Vjazd je povolený
všetkým tým, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN č. 25/2012
o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta.
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Tabuľa vjazd do pešej zóny pri pošte bola umiestnená nižšie.
Bola by potrebná podrobnejšia informácia, o ktoré miesto
presne ide kde tabuľa zmizla.

Ďalej upozornil na tabuľu vjazd do pešej zóny pri pošte, ktorá je nainštalovaná príliš vysoko.
Treba prerobiť, už na to upozorňoval viac krát.
Ďalej zmizla tabuľa vstup do pešej zóny ulica Vuruma na Priekope. Mestská cesta, ktorá je v
prenájme, stoja tam autá a nedá sa prechádzať. Auta tam nemajú stáť. Treba znovu
namontovať tabuľu.
Žiadame vyriešiť.
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Občania sa sťažovali, že na Hlinách VIII a na Malej Prahe je veľmi veľký neporiadok, zlomené
stromy, ktoré sú neodpratané, nečistota. Treba vykonať nápravu.
Občania sa sťažovali, že na Hlinách VIII a na Malej Prahe je veľmi veľký neporiadok, zlomené
stromy, ktoré sú neodpratané, nečistota. Treba vykonať nápravu.

Na Lichardovej ulici č. I. je byt, v ktorom údajne býva drogový díler. Je to nebezpečné a vchod
sa poškodzuje. Dochádza k problémom, neporiadku a pre obyvateľov je to nebezpečné.
Riešila to aj MP. Pán Capko odporučil volať vždy na 158.

Občania predniesli dotaz, že na stránke mesta by mali byť informácie o práci MP. Pán Capko
reagoval, že informácie sú na stránke MP. Občania oponovali, že by mali byť na stránke mesta
a podrobnejšie a hlavne aktuálne, lebo tomu tak nie je. Ďalej sa občania pýtali, prečo chodia
mestskí policajti dvaja. Či by nebolo lepšie keby chodili po jednom, a tým by mohli kontrolovať
väčší priestor.
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Momentálne orebiehaja jarné hrabanie lístia a zber
nečistôt.
Momentálne orebiehaja jarné hrabanie lístia a zber
nečistôt.
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Občanom bolo odporučené pri zistení poškodzovania
majetku, alebo podozrenia z predaja drog kontaktovať
bezplatnú linku 158 a 159.
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MP má svoju webovú stránku. Aktualizáciu webovej stránky
MP zabezpečuje poverený pracovník. Policajti sa do výkonu
služby zadeľujú podľa druhu pracovnej zmeny a
bezpečnostnej situácie.

Mesto Žilina nemá v úmysle zastaviť súdne konanie, ktoré
bolo podľa nášho názoru začaté a vedené oprávnene.
Podnet na udržiavanie poriadku preposielame na odbor
dopravy.

Pán Schroner sa sťažoval na primátora, kvôli vypovedaniu zmluvy ohľadom prenájmu
priestoru podchodu pri Železničnej stanici. Podrobne popísal situáciu a pripomenul, že sa
ohľadom tejto záležitosti súdi. V podchode sa zdržiavajú bezdomovci a podobní ľudia, je tam
strašný neporiadok a smrad. Treba to čistiť pravidelne, aspoň 3 krát do dňa. Je to vstup do
mesta, ktorý je neudržiavaný. Pán Schroner sľúbil, že pošle podklady na email, do dnešného
dňa tak neurobil. Na záver požiadal, aby Mesto Žilina zastavilo proces voči pánovi
Schronerovi.
Žiadame aby sa situácia v podchode riešila a hlavne aby tam bol udržiavaný poriadok a
čistota.
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Na Bulvári sú reklamné plochy, omietky, steny budov neudržiavané a v zlom
stave, treba to riešiť a dať do poriadku. Je to zlá vizitka mesta.
Pani Glasňákova opäť informovala o svetelnej reklame pri hotely Slovakia.
Opäť sa sťažovala na meste, žiada aby sa situácia riešila. Vo večerníku boli k
tomu chaoticky napísané vyjadrenia, ktoré ani nesúviseli s danou
problematikou, vyjadrila sa pani Glasňáková

Ďalší podnet sa týkal požiadavky, či by sa nemohla zriadiť emailova schránka na meste, kde by
mohli občania písať podnety, ktoré by boli zasielané na jednotlivé odbory a priamo by bolo
odpovedané občanom.
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V riešení. Bude vykonaná obhliadka a majitelia budov budú
vyzvaní, aby svoje nehnuteľnosti uviedli do vyhovujúceho
stavu. V minulosti už niektoré budovy na Bulvári boli takto
riešené a budeme v tom pokračovať.
Reklama bola povolená stavebným úradom, ale zistilo sa, že
reálne osadenie nekorešponduje s tým, ako bola povolená.
V konaní o dodatočnom povolení RIP sa bude celá reklama
opätovne posudzovať.

4.3.2015 Vybavené

Na stránke www.zilina.sk je v časti Občan odkaz "Napíšte nám svoje
otázky a názory". Po otvorení tohto odkazu si občan môže vybrať druh
formulára, ktorý je najvhodnejší pre jeho aktuálnu potrebu. Pokiaľ si zvolí
prvý odkaz- Formulár - Mestský úrad v Žiline, môže si zvoliť aj odbor, pre
ktorý je jeho podnet určený. Odpoveď na podnet odoslaný cez tento
formulár prechádza kontrolou kancelárie primátora a príde občanovi na
jeho emailovú adresu. Link na formulár:
http://www.zilina.sk/index.php?page=for&ff=1
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Ďalej je potrebné vyriešiť nakladanie a vykladanie tovaru v podniku Ryba počas celej noci, je
tam veľký hluk.
Obyvatelia žiadajú aby sa mesto vyjadrilo, či je tam povolená nočná prevádzka a žiadajú
situáciu riešiť. Taktiež žiadajú riešiť všetky popísané problémy.

Občania predniesli dotaz, že na stránke mesta by mali byť informácie o práci MP. Pán Capko
reagoval, že informácie sú na stránke MP. Občania oponovali, že by mali byť na stránke mesta
a podrobnejšie a hlavne aktuálne, lebo tomu tak nie je. Ďalej sa občania pýtali, prečo chodia
mestskí policajti dvaja. Či by nebolo lepšie keby chodili po jednom, a tým by mohli kontrolovať
väčší priestor.

Ďalší podnet sa týkal požiadavky, či by sa nemohla zriadiť emailova schránka na meste, kde by
mohli občania písať podnety, ktoré by boli zasielané na jednotlivé odbory a priamo by bolo
odpovedané občanom.
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O nočný prevádzkový čas požiadala spoločnosť dňa 5. 3.
2015. Schválené to bolo na komisii pre nebytové priestory a
podnikateľskú činnosť dňa 10. 3. 2015. Jedná sa o prevádzku
mraziarní, ktorá tam je niekoľko desiatok rokov a stále mala
celodennú prevádzku. V totmto prípade sa zmenil konateľ vlastník podniku, preto musela prevádzka požiadať o nočný
prevádzkový čas opätovne. Podľa našich informácií
spoločnosť rieši posunutie rampy re uvedené činnosti tak,
aby eliminovali hlučnosť. Taktiež dávam do pozornosti, že
uvedený stav trvá niekoľko rokov - nepretržitá prevádzka pracuje tam ccca 100 zamestanacov a do dnešného dňa sme
žiadny podnet nedostali.
Odbor tlačový a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline
v spolupráci s Mestskou políciou Žilina (MP), ale aj so
štátnou políciou, pravidelne a včas uverejňuje správy
o činnosti polície, ktoré má verejnosť k dispozícii na
www.zilina.sk , na titulnej stránke Polícia informuje
(http://www.zilina.sk/uvod-aktuality-policia-informuje).

Na stránke www.zilina.sk je v časti Občan odkaz "Napíšte nám svoje
otázky a názory". Po otvorení tohto odkazu si občan môže vybrať druh
formulára, ktorý je najvhodnejší pre jeho aktuálnu potrebu. Pokiaľ si zvolí
prvý odkaz- Formulár - Mestský úrad v Žiline, môže si zvoliť aj odbor, pre
ktorý je jeho podnet určený. Odpoveď na podnet odoslaný cez tento
formulár prechádza kontrolou kancelárie primátora a príde občanovi na
jeho emailovú adresu. Link na formulár:
http://www.zilina.sk/index.php?page=for&ff=1

