Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 ‐ Solinky
Dátum konania: 6. októbra 2015
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Martin Kapitulík, Peter Cibulka, Miroslav Sokol
Ospravedlnený poslanec: Ľubomír Bechný
Na stretnutí bol prítomný zástupca Mestskej polície v Žiline, ktorý má pridelený rajón Solinky ‐ kpt.
Ladislav Zemánek.
Prítomných občanov Soliniek: 11
kpt. Zemánek:
‐ 82 priestupkov za posledné tri mesiace
‐ parkovanie na chodníkoch
‐ venčenie psov bez vôdzky
‐ konzumácia alkoholu na verejnosti
Priestupky boli riešené dohovorom i blokovými pokutami.
Občianka sa pýtala na parkovanie na ihriskách, ktoré sa rieši mechanickými zábranami.
Parkovanie na prechodoch pre chodcov je riešené mestskou políciou.
Občan sa pýtal, prečo nie sú ulice označené ako obytná zóna. Pán Zemánek vysvetlil, že v tomto
prípade by sa nemohlo parkovať na cestách.
Požiadavky na viac retardérov sú zamietané samotnými občanmi a na mnohých miestach aj
inšpektorátom.
Pán poslanec Cibulka sa pýtal na zvýšenie počtu policajtov, čo je záležitosťou navýšenia rozpočtu,
ktoré sa plánuje na budúci rok.
V prevádzke sú 3 kamery, ako informoval pán kapitán mestskej polície pán Zemánek. Občan ocenil
výrazný prínos kamier ku zvýšeniu nočného kľudu na Solinkách. Zaznel aj opačný názor, že kamery
porušujú súkromie obyvateľov sídliska.
Pán Fačkovec poďakoval poslancom za hlasovanie ohľadom Rudín II. Pýtal sa aj na prvé zasadanie
komisie, ktorá bude jednať s investorom ohľadom odkúpenia pozemkov. Momentálne tieto
informácie nie sú zverejnené.
Čistenie sídliska, kosenie je považované občanmi za nedostačujúce. Prevláda pocit, že financie sa
najviac investujú do centra mesta. Kosenie trvá dlho a tým vzniká neporiadok. Občania navrhujú
nepoužívať na kosenie externé firmy, ale aby táto vec bola v réžii mesta.
Žiadosť od občana – vyvesiť kontaktné čísla na jednotlivé odbory mestského úradu na nástenku.
Z pléna občanov vzišla žiadosť o uverejnenie materiálov na stránke mesta, ktoré sa budú
prerokovávať na komisiách.

Zápis spracoval: Miroslav Sokol.................................
Zápis overil Jozef Badžgoň...........................................

