Požiadavky obyvateľov a odpovede
V tejto lokalite (na Studničkách) by bolo vhodné
nainštalovať svetlo, je tam tma a schádzajú sa tam
rôzne skupiny mladých ľudí.

Neuvažujeme v tomto roku dopĺňať verejné osvetlenie v tejto lokalite.
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Porušenie dopravných predpisov má v kompetencii riešiť polícia.

Taktiež poukázali na opakované parkovanie kamiónov
za odbočkou Rázusovej ulice pozdĺž cesty priemyselnej
zóny.
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Predpoklad zavedenia nového systému je január 2017, pripravuje sa rovnako aj
úprava VZN.

Pán Šamaj sa pýta, kedy sa začne realizovať vstup do
pešej zóny a ako bude vyriešený systém vydávania
vstupov, kto bude mať nárok na vstup do pešej zóny.
Žiada aby podmienky získania vstupu do pešej zóny v
novom systéme boli jasne a presne určené vo VZN.

Opätovne poukázali na parkovanie kamiónov v tejto
oblasti pod estakádou, ničia cesty a plochu, ktorá nie
je určená na parkovanie. Problém sa ťahá už dlho a
neprichádza riešenie. Žiadali nainštalovanie značky
zákaz vjazdu nákladných vozidiel a kamiónov s
výnimkou zásobovania.
Vo dvore na Studničkách by bolo treba orezať stromy
a taktiež vysadiť nové.
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Opätovne sme listom vyzvali spoločnost SSC, aby zabezpečila svoj pozemok a
neumožnila parkovaniu kamiónov pod estakádou. Ku osadeniu DZ sa už
vyjadrovalo ODI v minulosti.
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Taktiež sa pýta či aj v centre mesta bude pristavený
veľkokapacitný kontajner na odpad.
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Taktiež občania na Studničkách žiadajú nainštalovanie
smetných nádob na triedený odpad, ak je to možné.
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Vybudujeme nové stojisko, kde pridáme dve nádoby na triedený zber.
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Obec Varín podla Okresným úradom pridelená ako príslušná obec v rámci žiadosti
o povolenie na výrub týchto drevín. Po získaní právoplatného rozhodnutia
zrealizujeme výrib a výsadbu nových drevín.
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Riešenie parkovania na úkor zelene je vzhľadom na existujúci index zelene neprípustné. Rovnako v
takýchto prípadoch by musela existovať aj zhoda medzi všetkými obyvateľmi priľahlých domov,
pretože niektorí chcú parkovať a iní sú proti tomu.

Rázusová ulica, občania sa dozvedeli, že tam má byť
vykonaný výrub 10 stromov, na obhliadke boli ľudia z
obecného úradu Varín, vraj idú vykonať tento výrub.
Občania sa pýtajú čo s tým ma spoločné OU vo Varíne.
Pýtajú sa kedy výrub začne a aký je postup prác.

Pani Jurrisová poďakovala za opravu dvora
na studničkách. Na MsÚ podala žiadosť na
odpredaj, alebo možnosť predaja
parkovacích miest vo dvore. Žiada riešenie
zo strany MsÚ.

1

1

Zaradené do plánu prác správcu zelene.

