Požiadavky obyvateľov mestských častí na odbory MsÚ

Poslanci žiadajú aby bolo pravidelne upratované centrum mesta. Pod mestským divadlom
dole po schodoch smerom na Pivovarskú je pod kríkmi odpad, ktorý sa vôbec neodváža a
nevyhrabáva. Okolo farského kostola sa neupratuje, veľa ohorkov z cigariet a nakopená
nečistota. Sú neudržiavané chodníky a cesty, ktoré sú špinavé a neočistené. Taktiež sú v
centre mesta nevysypané smetné nádoby a okolo nich je veľký neporiadok
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Obyvatelia opätovne poukazujú, že na ulici sa neupratuje, nie je pohrabané lístie a
neodvezené
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Opätovne žiadajú zrekonštruovať schody od starého cintorína, ktoré sú v dezolátnom
stave a neosvetlené. Je to tam nebezpečné a pritom je to spojovacia cesta medzi mestom
a Rázusovou cestou smerom do Závodia a na Hájik, ktorá je dosť frekventovaná
Opätovne sa sťažujú na prechod kamiónov po Rázusovej ceste a parkovanie kamiónov na
mestskom pozemku. Treba nainštalovať značku , vjazd iba pre zásobovanie...... tak, ako
bolo už niekoľkokrát v minulosti od občanov požadované. Toto vadí nielen bývajúcim, ale
aj firmám, ktoré tam majú svoje prevádzky. Je potrebné aby to riešil odbor dopravy a
taktiež odbor životného prostredia. Bolo by vhodné nainštalovať spomaľovače dopravy,
lebo nákladné autá chodia veľmi rýchlo

Po vykonaní
obhliadky a zistení
nedostatkov bude
operatívne zjednaná
náprava.
Už bola zjednaná
naprava v mesiaci
december.
Požiadavka je už
zaeevidovaná a riešená v
rámci možností v
budúcom období v rámci
bežnej údržby.
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Spomaľovacie prahy
nebude mesto osádzať.
Osadenie dopravných
značiek opätovne
preveríme na ODI.
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Požiadavka bude
zaeevidovaná a riešená v
rámci možností v
budúcom období v rámci
bežnej údržby.

Studničky 1031, 1032, pani Janigová a pán Komorovský žiadajú zrekonštruovanie
chodníka na Studničkách smerom k notárskemu úradu, je to tam úplne zničené
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Opätovne žiadajú doplnenie separovaných nádob, lebo ich tam je nedostatok
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V riešení, realizácia v
roku 2017

Rázusova ul.: Nebolo vykonané to čo mesto sľúbilo, stará výsadba stromov zrušená a
vykonaná nová výsadba stromov
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Čakáme na
povolenie na výrub,
ktoré vydá Obecný
úrad Varín.

Žiadajú na Tichú ulicu doplniť všetky separované nádoby, aby to bolo ucelené a ľudia tak
majú možnosť kompletne separovať odpad
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V riešení, realizácia v
roku 2017
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Okrem hliadkovania
je nápomocný aj
kamerový systém,
ktorý 24 hodín denne
monitoruje uvedenú
lokalitu.

Sad na studničkách: Obyvatelia si tam na vlastné náklady riešia osvetlenie, žiadajú od MP
posilnenie hliadok hlavne vo večerných hodinách
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