Zápisnica
Zo 4. zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV,
Hliny VIII a Malá Praha konaného dňa 01.04.2015
Prítomní:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
MUDr. Peter Durmis
MUDr. Róbert Ficek
Kpt. Ján Capko
Hostia:
Július Bvohel
Juraj Konečný
Ladislav Šamaj
Vlado Bača
Ivan Tichánek
Lenka Danišová
A.Michlíková
Vladimír Baričík
Richard Straka
Blanka Malá

Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver

1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala všetkých prítomných.

2. Podnety občanov a diskusia
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.
Obyvatelia na sídlisku Hliny VIII sa sťažovali na nevysypané smetné koše, bolo vyhrabané
lístie, ktoré sa neodnieslo a vietor ho rozfúkal, takže zbytočná robota. V okolí školy sú smeti,
treba doplniť smetné koše a udržiavať poriadok. Zásobovacie vozidlá ničia zeleň,
predzáhradky o ktoré sa obyvatelia starajú. Treba aby zásobovanie robili menšie vozidlá tak,
ako tomu bolo v minulosti.
Pán Šamaj opäť avizoval, že situácia v pešej zóne je neúnosná, veľké množstvo áut. Treba
riešiť povolenia. Taxíky by nemali mať prenosné povolenia vjazdu do pešej zóny. Žiada
okamžité riešenie. Taxíky môžu parkovať na parkoviskách a nevstupovať do pešej zóny.
Zeleň od Poštovej banky – Kuzmányho ul., rozmnožilo sa tam venčenie psov a je tam veľké
znečistenie zelene.
Na uliciach Vuruma, Kuzmányho, otvorená Žilinská meštianská piváreň, kde hráva živá
muzika v nočných hodinách. Obyvatelia žiadajú odpoveď kto povolil takúto prevádzku
a aké sú otváracie hodiny. Rušenie nočného pokoja.
Obyvatelia na Lichardovej ulici majú problém po víchrici, polámané konáre, ktoré vysia zo
stromov. Treba ich odstrániť, lebo je to nebezpečné. Najviac na Lichardovej 1-6.
Pán Bača nebol opäť spokojný s odpoveďou o VPP. Nebol tam udaný dostatočný dôvod. Ich
činnosť by mala byť pre obyvateľov viac otvorená a dostatočne zverejnená. Pomohla by
rajonizácia. Prečo veľa pracovníkov VPP pracuje v administratíve a na uliciach ich
nevidieť? Takto by sa dala ich práca verejne kontrolovať.
Medzi Auparkom a Crystals pravidelne zaparkované autá, nemajú tam čo robiť. Treba to
riešiť.
Ulica na Priekope, staré trhovisko je zastavaná, na pozemku vytvoriť parkovacie miesta.
Pán Popluhár informoval prítomných o situácii v Žilinskej nemocnici.
Pán Tichánek informoval emailom : Ide o chodník na ulici Veľká okružná (oproti bývalému
Kinu Úsvit). Chodník je už dlhodobo v dezolátnom stave. Ide o frekventovanú ulicu, po ktorej
denne prejdú desiatky ľudí a detí, keďže je to pri škole. Narúšanie povrchu chodníka
spôsobuje aj skutočnosť, že odkvapový zvod domu č.20 na rohu ulice Veľká okružná a J.
Kalinčiaka, majiteľ domu, p. Pojtek, zabetónoval a dažďová voda teda neodteká do
kanalizácie, ale steká po chodníku. Pri návalových dažďoch sa voda rozlieva po celom
chodníku a zaplavuje pivnice vo vedľajšej bytovke. Takáto nadmerná vlhkosť muriva
spôsobuje plesne a dochádza k znehodnocovaniu majetku.

Prikladáme fotky, ktoré dokladujú havarijný stav chodníka.
Ivan Tichánek
Podnet prostredníctvom emailu:
Vážená pani poslankyňa Ľ. Chodelková, vážení páni poslanci za VO č.1,
na základe dnešného stretnutia s občanmi mesta Vám v prílohe zasielam návrh rajonizácie
MP, ktorý sme predložili spolu s Ing. Mičicom poslancom v minulom volebnom období (r.
2012).
Je na zváženie, aby sa tento návrh znova prehodnotil a reálne sa zvážili všetky kladné ako aj
záporné stránky nášho návrhu.
Samozrejme je to návrh, ktorý si vyžaduje diskusiu aj s občanmi. Ako vidno aj z dnešného
stretnutia, všeobecne medzi občanmi vládne nespokojnosť s prácou MP, preto je potrebné
nájsť nové riešenia vedúce k spokojnosti s udržovaním verejného poriadku v našom meste.
Priložený v prílohe
Vlado Bača, občan mesta

Žiadame riešiť všetky podnety a odpovedať na ne do najbližšieho zasadnutia
poslaneckého Výboru MČ č. 1.
Na záver pani Chodelková všetkým poďakovala a rozlúčila sa.

MUDr. Peter Durmis
Overil: PaedDr. Ľudmila Chodelková

