Pani Tóthová a pán Tóth informovali o veľmi zlom stave
chodníkov na Bulvári a chceli by vedieť, či sa s tým bude niečo
robiť. Absolútne je nefunkčný pre cyklistov a mamičky s
kočíkmi, ktoré sú ohrozované, taktiež je to nebezpečné aj pre
chodcov.

Občania sa pýtajú, aká bola dohoda medzi mestom a SPP
ohľadom preberania chodníkov a ich dokončenie aby bol
zachovaný pôvodný stav.

Nemáme takúto informáciu o nefunkčnom stave chodníka. Ak to bolo to v
ráncií práac SPP tak to je už v poriadku. Prosím ak ide o niečo iné treba zaslať
presnú lokalizáciu aj foto,aby sme sa mohli vyjadriť.
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Postupuje sa podľa rozkopového povolenia. Chodníky, ktoré boli rozkopané
musia byť dané do pôvodného stavu. Kontrolu vykonávajú Žilinské
komunikácie.
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Čo je v kompetencii mesta, tak to je upratané.

Pred Tescom na Bulvári je stále neporiadok.
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Prebieha revitalizácia parku, je to teraz stavenisko a je obmedzený prechod
parkom.

V bôrickom parku väčšinou po piatku a sobote veľké
množstvo smetí a neporiadok.
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Vyriešené.
Problémom je, že v starom meste nie sú plochy vo vlastníctve mesta, ktoré
by bolo možné vyhradiť na voľný pohyb psov. Každý by si mal ešte predtým,
ako si zaobstará zviera, zvážiť či je schopný mu vytvoriť vhodné podmienky.
Psie exkrementy sú odpad, ktorý je možné vhodiť do každej nádoby na
zmesový komunálny odpad.
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Postúpené na MsP.

Taktiež majú obyvatelia podozrenie v týchto miestach na
predaj drog a prostitúciu, treba zapojiť štátnu políciu. Bývajú a
vyrastajú tam malé deti, bývajú tam starší občania a všetko to
vidia. Obyvatelia majú strach.
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Postúpené na MsP.

Dosť pravidelne sa v piatok večer konajú preteky na autách po
Bernolákovej ulici, veľký hluk aj do noci a pískanie gúm.
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Postúpené na MsP.

Ďalší problém je s parkovaním, obyvatelia si platia rezidentské
karty a často mávajú obsadené miesta na parkovanie autami,
ktoré nemajú tieto karty.
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Postúpené na MsP.

treba vyriešiť problém čiernych skládok na Hlinách IV.
Čajakova ulica, garáže, medzi nimi a smerom ku gymnáziu, v
priestore je veľa bezdomovcov, ktorí tam robia neporiadok a
je s nimi problém. Bývajú agresívni a hluční. Je požiadavka aby
MP chodila častejšie na kontroly.
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Zaradené do kontrol MP na mesiac október.

Taktiež majú obyvatelia podozrenie v týchto miestach na
predaj drog a prostitúciu, treba zapojiť štátnu políciu. Bývajú a
vyrastajú tam malé deti, bývajú tam starší občania a všetko to
vidia. Obyvatelia majú strach.
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Zaradené do kontrol MP.

Dosť pravidelne sa v piatok večer konajú preteky na autách po
Bernolákovej ulici, veľký hluk aj do noci a pískanie gúm.
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Zaradené do kontrol MP.

Ďalší problém je s parkovaním, obyvatelia si platia rezidentské
karty a často mávajú obsadené miesta na parkovanie autami,
ktoré nemajú tieto karty.
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Zaradené do trvalých kontrol MP.

treba vyriešiť problém čiernych skládok na Hlinách IV.
Čajakova ulica, garáže, medzi nimi a smerom ku gymnáziu, v
priestore je veľa bezdomovcov, ktorí tam robia neporiadok a
je s nimi problém. Bývajú agresívni a hluční. Je požiadavka aby
MP chodila častejšie na kontroly.

Problém psíčkarov, nemajú kde venčiť, chýbajú smetné
nádoby na exkrementy
treba vyriešiť problém čiernych skládok na Hlinách IV.
Čajakova ulica, garáže, medzi nimi a smerom ku gymnáziu, v
priestore je veľa bezdomovcov, ktorí tam robia neporiadok a
je s nimi problém. Bývajú agresívni a hluční. Je požiadavka aby
MP chodila častejšie na kontroly.

