Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 - Solinky
Dátum konania: 1. marca 2016
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Miroslav Sokol, Martin Kapitulík
Ospravedlnený poslanec: Ľubomír Bechný
Hosť: kpt. Zemánek
Prítomných občanov Soliniek: 10
Predseda Peter Cibulka otvoril zasadnutie výboru a privítal zúčastnených. Informoval o postupe
riešenia ohľadom mestskej firmy, ktorá sa bude starať o zeleň. Bolo to predstavené mestu a čaká sa
na vyjadrenie.
Všeobecná rozprava s hľadaním riešenia parkovania za prítomnosti odborníkov presadzovaná pánom
Cibulkom sa stretla s protinázorom pánov Fačkovcov a Gajdošíka, ktorí považujú za lepšie riešenie
najprv si stanoviť ciele a spôsoby riešenia v úzkom kruhu a v kooperácii s ostatnými obvodmi. Potom
predstaviť mestu a občanom riešenia.
Pán Jandzík – rezidenčné karty len prinesú peniaze mestu, ale neriešia problém nedostatku
parkovacích miest.
Pán Zemánek predstavil prácu MP na Solinkách za posledný mesiac. Informoval o spôsobe
sankcionovania zle parkujúcich áut. 95% práce sa venujú riešeniu dopravnej situácie na podnety
občanov.
Pán Jandzík je názoru, že by sa mali zle parkujúci vodiči pokutovať bez prílišnej zhovievavosti.
Pán Fačkovec ml. presadzoval riešiť spor s parkovacou spoločnosťou súdnou cestou.
Pán Poliačik – žiadal riešiť bezdomovcov na Osikovej ulici oproti vchodu č. 18 a 19...riešiť bude p.
Zemánek. Pán Badžgoň informoval, že bude robený výrub v tejto oblasti do 31.3.2016, ktorý by mal
pomôcť riešeniu tejto situácie.
Pani Franeková sa sťažovala na zásobovacie autá na Osikovej ulici jazdiace cez priechod pre chodcov
na chodník...pán kpt. Zemánek sa tomu bude venovať.
Pán Fačkovec sa informoval od pána poslanca Cibulku, čo bude na lúke pri lesoparku. Ktorý návrh
v ním organizovanom hlasovaní vyhral a zaujímal sa o spôsob výberu víťazného návrhu tohto
hlasovania. Pán Cibulka prejavil názor, že by tam malo byť venčovisko pre psov a informoval
o tridsiatich návrhoch, ktoré dostal. Vyhráva zatiaľ horolezecká stena (25 návrhov), čo sa stretlo s
nesúhlasom prítomných. Z pléna vzišiel návrh referenda len v rámci Soliniek, nie z celého mesta.
Pán Klimáček sa informoval o nutnosti chodníka medzi Limbovou 9 a 10. Či je táto záležitosť zahrnutá
v pláne opravy chodníkov na rok 2016, zistí pán Cibulka.
Pán Kubačka pochválil prehľadnosť mestskej stránky a pán Fačkovec ocenil zverejnenie materiálov na
rokovanie komisií.
Policajná stanica na Solinkách pravdepodobne nebude, ale navýšenie stavu policajtov sa v budúcnosti
plánuje. Mobilita policajtov ale nie je ovplyvnená umiestnením stanice... informoval kpt. Zemánek
Pán Jandzík – navrhoval riešiť jazdenie po trávnatých plochách vysadením živého plotu na
inkriminovaných miestach.

Zápis vypracoval:

Miroslav Sokol .................................

Zápis overil:

Peter Cibulka

.................................

