Odpovede VMČ, máj, jún 2016

Pani Rusnáková informovala o dierach na chodníkoch Hliny VII. Podnet poslala na email
pani Chodelkovej a bol zaslaný poslancom za daný obvod.

Začíme rekonštruovať chodníky na sídlisku Hliny podľa
harmonogramu,ktorý navrhli poslanci za daný volebný
obvod.
1

4.5.2016
Zábradlie budeme natierať v letných mesiacoch. Rozsah prác
bude v závislosti od financií.

Pán Konečný žiada o natretie zábradlia, ktoré je aj v pláne mesta, avšak dopĺňa, že treba
natrieť komplet celé zábradlie Lichardová ulica od Saleziánov až po Mostnú.

1

4.5.2016
Bude vykonaná obhliadka a posúdené možnosti osadenie
hojdačiek.

Na Lichardovej, pri MŠ a ZŠ je parčík, opätovne žiadajú nainštalovať hojdačky 4 ks. Taktiež
tam boli zasadené 4 stromy, z ktorých 3 uschli, žiadajú uschnuté vymeniť.
Pani Kováčiková, pri obytných domoch vo dvore, Bulvár, Komenského a Fándlyho ulice,
krížom od VUC je poškodený asfalt, sú tam diery. Obyvatelia žiadajú nápravu. Taktiež by im
pomohlo nainštalovanie zákazov venčenia psov, občania po psoch neupratujú a taktiež
väčšie plemená vyhlbujú diery v tráve a je to potom nebezpečné pre deti a občanov.
Občania navrhujú zvýšenie pokút, ak si majiteľ psa po sebe neupratuje. Taktiež by bolo
potrebné vyriešiť parkovanie.

1

4.5.2016
Teraz tam dokončujú práce SPP a musia dať chodníky a cesty
do pôvodného stavu. Je plánovaná aj rekonštrukcia
chodníkov v danej lokalite podľa plánu, ktorý bol dohodnutý
s poslancami za miestnu časť.

1

4.5.2016

ul.Rázusova: nefunguje plán čistenia ulice

1

1.6.2016

Hliny VIII: treba natrieť zábradlia na sídlisku

1

1.6.2016

preveríme stav a v prípade zistenia pochybností zjedname
nápravu.
Zábradlia budeme natierať v letných mesiacoch.
Hojdačky odbor dopravy. Vyschnuté stromy vymeníme na
jeseň.

Na Lichardovej, pri MŠ a ZŠ je parčík, opätovne žiadajú nainštalovať hojdačky 4 ks. Taktiež
tam boli zasadené 4 stromy, z ktorých 3 uschli, žiadajú uschnuté vymeniť.

1

4.5.2016

ul.Rázusova: realizoval sa postrek gaštanov, ktoré sú ale v pláne výrubu, vhodné umiestniť
kontajner na sklo

1

1.6.2016

Hliny VIII.: v parčíku sú nasadené nové stromy a niektoré sú ale suché

1

1.6.2016

Postrek je dôležitý aj z hľadiska zabránenia šírenia škodcu do
iných lokalít. Vhodnosť umiestnania kontajnera na sklo
preveríme.
Preveríme a na jeseň vymeníme v rámci reklamácie u
správcu zelene. Na zasadené stromy platí dvojročná záručná
doba.

Hliny VIII.: po kosení, ktoré sa realizuje sa neodstraňuje pokosená tráva

1

1.6.2016

Samotné práce a ich časový harmonogram si riadi správca
zelene. Najsôr prebehne kosenie strojmi, potom ručné
vykosenie korvinorezmi, hrabanie a odvoz.

Pani Kováčiková, pri obytných domoch vo dvore, Bulvár, Komenského a Fándlyho ulice,
krížom od VUC je poškodený asfalt, sú tam diery. Obyvatelia žiadajú nápravu. Taktiež by im
pomohlo nainštalovanie zákazov venčenia psov, občania po psoch neupratujú a taktiež
väčšie plemená vyhlbujú diery v tráve a je to potom nebezpečné pre deti a občanov.
Občania navrhujú zvýšenie pokút, ak si majiteľ psa po sebe neupratuje. Taktiež by bolo
potrebné vyriešiť parkovanie.

1

4.5.2016

Zaradené do nepravidelných kontrol MP.

1

1.6.2016

Zaradené do kontrol MP.

ul.Rázusova: kontrolovať parkovanie na zelených plochách

