Opravené.
• Na vstupe z ulice Vuruma do ulice Dolný val smerom na trhovisko je
odtrhnutý stĺpik zabraňujúci vjazd autám - už 6 mesiacov.

1

2.12.205
Konroluje MP

• Autá prev. Tratória, ktoré rozvážajú pizzu jazdia v pešej zóne drzo a
rýchlo, navyše parkujú v lukratívnej ulici Vuruma

1

2.12.205
V procese riešenia, chceme osadiť rampy na
vjazdoch do pešej zóny.

Je požiadavka na rampu, ktorá by uzatvárala pešiu zónu. Poslanci
súhlasia a žiadajú o riešenie.

1

2.12.205

• Pán Šamaj, oproti domu č.p.111/43 ulica na Priekope je Kanadský
javor. Vo vegetačnom období, kedy sa majú orezávať, tam boli zo
životného prostredia pracovníci a usúdili, že suché konáre ohrozujú
chodcov a zaparkované autá.

1

2.12.2015

Požiadavka na orezanie už bolo poslaná správcovi
zelene.

2.12.2015

V riešení, mesto spravuje cca 200 ha zelených plôch,
preto nie je možné naraz pohrabať lístie z celého
územia.

• Zelený pás medzi ulicou na Priekope a Kuzmányho je plný lístia.
Nikto sa o to nestará!!!
• Rušenie nočného kľudu v pešej zóne najmä z prevádzky Nosorožca,
sa rieši už 25 rokov, až na niektoré momenty pri výmene nájomcu je
to čoraz horšie. Z 27.11 na 28.11 sa volala polícia, avšak k náprave
nedošlo /štátnu, mestskú/. Vonku majú 3 stoly na státie a vynášajú
alkohol celú noc, zábava je na ulici na Priekope s tichým súhlasom
polície.

• Taktiež sa nevykonáva kontrola vjazdu do pešej zóny, ani
námatkovo. Vyzerá ako keby bola ZRUŠENÁ.

1

Zaradené do plánu kontrol MP Žilina.

1

2.12.2015

1

2.12.2015

Hliadky MP Žilina vykonávajú pravidelnú kontrolu pešej zóny.
V roku 2015 bolo zistených 2382 priestupkov. V mesiaci január
2016 zistených a objasnených 170 priestupkov. Prínosom bude
plánované osadenie mechanických stĺpikov, ktoré je
momentálne na dobrej ceste.
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2.12.2015

Stavebný úrad vydal nariadenie o odstránení
stavby, ktoré zatiaľ nebolo prevzaté.

2.12.2015

Rozpočet mesta schvaľuje MZ. Čo sa týka
prideľovaniu finančných prostriedkov organizáciám
mesta - tieto o granty žiadať nemôžu, môžu však
žiadať OZ v zmysle latnej legislatívy.

2.12.2015

V súčasnosti sa pripravuje nové VZN o
prevádzkovom čase prevádzok v meste Žilina.
Rušenie nočného pokoja a verejného poriadku je v
kompetencii mestskej polície.

• Pani Glasňákova opätovne hovorila o situácii s
reklamným panelom pri hoteli Slovakia. Vraj mesto
situáciu nerieši a malo by zaujať stanovisko.
Žiadame o oficiálne vyjadrenie mesta

Pán Bača žiadal, aby sa navrhlo zvýšenie rozpočtu na granty a aby sa
neposkytovali organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale
iným subjektom.
• Rušenie nočného kľudu v pešej zóne najmä z prevádzky Nosorožca,
sa rieši už 25 rokov, až na niektoré momenty pri výmene nájomcu je
to čoraz horšie. Z 27.11 na 28.11 sa volala polícia, avšak k náprave
nedošlo /štátnu, mestskú/. Vonku majú 3 stoly na státie a vynášajú
alkohol celú noc, zábava je na ulici na Priekope s tichým súhlasom
polície.
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