Požiadavky obyvateľov a odpovede MsÚ
p. Kvapilová - Tichá ul. - stále nie je zahrnutá jama po Telecome, neupravený povrch
chodníka. Už dávno to malo byť odstránené. Chodník je v zlom stave a treba ho upraviť,
malo to byť hotové už na jar, priložené fotky,

1

1.6.2017

Záväzný termín vykonania konečných povrchových úprav na Tichej ul. je do
23.6.2017.
Bude vykonaná obhliadky pre zistenie potreby osadenia novej lavičky v mesiaci jún 2017.

p. Kvapilová, Tichá ul. - pred bytovkou na tejto ulici občania žiadajú nainštalovať aspoň
jednu lavičku
p. Buchel, Hliny VIII, Lichardova ul. - do parku pri škole treba ešte nainštalovať 2 lavičky a
4 hojdačky
v tom istom parku majú návrh aby bola dovezená hlina, deti po už vytvorených
kopčekoch jazdia na bicykli a keby sa vytvorila ešte jedna väčšia kopa, bolo by to vhodné
v zime na menšie sánkovanie pre deti,

1

1.6.2017
Bude vykonaná obhliadky pre zistenie potreby osadenia nových lavičiek a hojdačiek v mesiaci
jún 2017.

1

1.6.2017
Nerieši odbor dopravy.

1

1.6.2017
V tomto roku neplánujeme opravovať spomínané schody.

p. Konečný - treba opraviť schody, spojnica Hliny VIII. a Saleziáni

1

1.6.2017
Pani Markošovej bolo odpovedané pri osobnom stretnutí. Podnet je zaevidovaný a vrámci
možností bude riešený. Opravy vykonávame na území mesta podľa dôležitosti.

p. Markošová - vývarovňa Hliny VIII., za vývarovňou je cesta v zlom stave, naváža sa tam
tovar a treba cestu zrekonštruovať, opraviť

1

1.6.2017

P. Kvapilová, Tichá ul. - spojnica medzi Rázusovou a Tichou, na jar žiada zosúladiť dovoz
veľkých kontajnerov na odpad s upratovaním ulice, v tom čase je zbytočné upratovať

1

1.6.2017

V rámci možností tieto dve činnosti zosúladime.

p. Buchel - vyschnuté stromy treba na Lichardovej ulici odstrániť

1
1

1.6.2017
1.6.2017

p. Markošová, Hliny VIII. - stále nevyriešené vysypávanie smetí, pracovníci vôbec
neupratujú stojisko a je tam vždy neporiadok

1

1.6.2017

V riešení.
Budú odstránené a na jeseň vysadíme nové.
Stále platí to ísté, za čistotu okolo nádob zodpovedajú ich užívatelia.
Spoločnosť, ktorá pre mesto zmluvne zabezpečuje vývoz odpadu nemá túto
činnosť zahrnutú v zmluve.

Pani Kvapilová žiada posunúť stĺpik, ktorý jej nainštalovali pri plote, kúsok
vedľa, nemôže opravovať plot - Tichá ul.

1

1.6.2017

Nakoľko nie je možné z obsahu tejto požiadavky zistiť o aký stĺpik sa jedná,
kto ho tam umiestnil a kto je jeho vlastník - nie je možné sa vyjadriť

občania žiadajú aby sa dali separované smeti všetky dohromady, na Rázusovej sú nejaké
a na Tichej iné, je potrebné to zosúladiť na jedno stojisko.

