Požiadavky obyvateľov mestských častí

Druhý problém na ulici Predmestskej je s parkovaním, či
by nebola možnosť získania prenosnej karty pre
obyvateľov ulice, ktorí by o ňu požiadali z dôvodov
návštev.

Podmienky pre získanie parkovaciej karty sú
uvedené na www.parkovaniezilina.sk a treba
kontaktovať Žilinskú parkovaciu spoločnosť.
1

2.3.2016
Kontrolu porušenia predpisov, ohľadom
parkovania má v kompetencii Mestská polícia (
tel. 159)

Tretí problém je s parkovaním rôznych áut na tejto ulici
pred garážami.

1

2.3.2016
Robíme tieto práce priebežne

Pán Konečný, Lichardová ulica - treba zametať chodníky
a čistiť priestranstvá.

1

2.3.2016
Kontrolu porušenia predpisov, ohľadom
parkovania má v kompetencii Mestská polícia (
tel. 159)

Ďalší dotaz bol ohľadom parkovania na chodníku
Jesenského ulica a Klemensova, firemné autá, ktoré
parkujú bez poplatkov a bývajúci si musia kupovať
parkovacie karty

Pán Baričík poukázal na autá, ktoré parkujú na konci
Rázusovej ulice, pred schodmi a chodci majú problém
prechádzať.

1

2.3.2016
Kontrolu porušenia predpisov, ohľadom
parkovania má v kompetencii Mestská polícia.
(tel. 159)

1

2.3.2016
Bude vykonaná obhliadka a navrhnuté riešenie

Odrezané zábradlie na Štefánikovej ulici, hrozí chodcom
stret s automobilom.

1

2.3.2016
Podnet bude nahláseny na správcu VO,aby
zjednal nápravu.

Na Veľkej Okružnej pri Jazykovej škole je zlomená lampa,
trčia z nej drôty.

1

2.3.2016

Pani Holešová žiada o prestrihanie stromov na ulici
Predmestskej 28,30,31, ktoré tienia a znepríjemňujú
život obyvateľov. ( Prikladám oficiálny list so žiadosťou,
ktorý bol zaslaný na MsÚ v prílohe), žiadame o
vyriešenie.

1

2.3.2016

Úpravy drevín sa budú vykonávať v termíne od
01.04.2016.

Pod mostom na konci Rázusovej ulice sa nachádza veľká
skládka odpadu, stačilo by tam dať potrebný kontajner a
ľudia by to tam upratali.

1

2.3.2016

V riešení, požiadavku na smetnú nádobu
postúpime na odbor dopravy.

Pán Malcho žiadal, aby pešia zóna bola sprístupnená pre všetkých
a neorganizovalo sa riešenie nového vstupu do pešej zóny.
Všeobecne prebiehala dlhá diskusia, ale všetci prítomní okrem
pána Malchu a pani Malchovej sa zhodli, že riešenie vstupu do
pešej zóny je potrebné a systém, ktorý sa navrhne bude prínosom
nielen pre obyvateľov pešej zóny, ale aj pre návštevníkov. Pán
Capko vysvetlil prínos nového systému a taktiež zjednodušenie
vstupu návštev k obyvateľom pešej zóny. Situácia by sa mala
podstatne zjednodušiť a zamedzil by sa vstup do pešej zóny
vozidlám, ktoré tam nepatria. Na záver sme sa zhodli, že vstup do
pešej zóny je potrebné riešiť aj z dôvodu bezpečnosti pre chodcov
a cyklistov, pre čistotu centra mesta, zmiernenie poškodzovania
komunikácii a chodníkov.

1

3.2.2016

Požiadavka prekonzultovaná na stretnutí s
občanmi.

1

3.2.2016

Centrum je okrem iných častí mesta prioritou
s prihliadnutím na kapacitu príslušníkov MP
a plnenia iných úloh.

1

2.3.2016

Postúpené MsP.

1

2.3.2016

Postúpené MsP.

1

2.3.2016

Postúpené MsP.

• Na pána Capku bol dotaz, aby MP chodili viac do centra
mesta, hlavne v nočných hodinách piatok a sobotu. Pán
Capko vysvetlil že chodia, avšak je ich málo, aby mohli
byť iba v centre. Musia pokryť väčšie územie
Tretí problém je s parkovaním rôznych áut na tejto ulici
pred garážami.
Pán Baričík poukázal na autá, ktoré parkujú na konci
Rázusovej ulice, pred schodmi a chodci majú problém
prechádzať.
Pán Buchel poďakoval MP, že riešila parkovanie na
križovatke Lichardová a Suvorovová.

Pán Bača poukázal na nízke financie, ktoré dáva mesto
na kultúru. Porovnal s ostatnými mestami a ten rozdiel je
veľký. O probléme bude informovať aj komisiu kultúry.

1

2.3.2016

Pán Bača poukázal na nízke financie, ktoré dáva mesto
na kultúru. Porovnal s ostatnými mestami a ten rozdiel je
veľký. O probléme bude informovať aj komisiu kultúry.

1

2.3.2016

Berieme na vedomie, vzhľadom na to, že sa
obrátil listom na komisiu kultúry, bude sa jeho
podnetom zaoberať uvedená komisia.
Na oblasť kultúry a cestovného ruchu, plynie z
rozpočtu mesta približne 1 milón €. Napríklad v
roku 2013 to predstavovalo sumu 911 tis. €, v
roku 2014 to bola suma 957 tis. €, za rok 2015 sa
poslanci MZ
na kultúru a cestovný ruch minulo z rozpočtu
mesta dokonca 1.136 tis. €. Pre rok 2016 je zatiaľ
v rozpočte mesta vyčlenená suma 956 tis. €.

