Tabuľka VMČ máj 2017
p. Strašík žiada, či by sa pri starom Tescu nenainštalovala značka parkovanie pre invalidov. Chýba tam takto
označené parkovanie.

Takúto dopravnú značku nebudeme inštalovať.

Treba opraviť 2 kusy lavičiek pred ZŠ na detskom ihrisku, prehnité dosky.

1
1

4.5.2017
4.5.2017

P. Buchel - na detskom ihrisku niekto zobral kolotoč, odrezaný, občania sa pýtajú či bude nahradený novým?

1

4.5.2017

Z Hlín VIII. ku Saleziánom sú poškodené schody, potrebujú rekonštrukciu, sú zničené a nebezpečné.

1
1

4.5.2017
4.5.2017

Vykonáme obhliadku a zabezpečíme opravu poškodených lavičiek.
O aké ihrisko sa jedná ?
Podnet zaevidujeme a v rámci možností vykonáme opravu v závislosti od fin.prostriedkov.

P. Buchel žiadajú dobudovať na detskom ihrisku 4 kusy hojdačiek.

Prosím konkretizovať presnú lokalitu.
Oprava je nacenená na cca 3000,- Eur, opravu vykonámev rámci možností pri dostatku financií.

Treba zrekonštruovať schody na konci Rázusovej ulice, prechod ku cintorínu, žiadame aby mesto vyčíslilo výšku
opravy v čo najkratšom čase a zabezpečilo opravu, alebo keď budeme vedieť sumu vyčleníme na opravu
prostriedky z poslaneckého fondu.

1

4.5.2017
Tieto komunikácie nie sú v správe mesta, ale ŽSK.

Pán Lacko:žiadosť o pomoc pri doplnení zvislého a vodorovného dopravného značenia v blízkosti vodného diela a
to najmä v úseku oproti reštaurácii River club v smere do mesta - označené zelenou. Išlo by o dopravné
značenie prípadne vodorovná žlta čiara. Ideálnym a možno trošku komplexnejším riešením by bolo vyznačenie
cyklistického pruhu ako je napr. pri VUC, od vodného diela až po existujúci chodník vyusťujúci vedľa mosta
smerujúceho z Vlčiniec - červená čiara. Myslím, že šírka vozovky je vo veľa prípadoch viac ako postačujúca pokiaľ
nie sú popri ceste odparkované vozidlá. Toto riešenie by dopomohlo aj k usmerneniu cyklistov, ktorí veľakrát idú v
protismere. Dôvod tejto žiadosti je nasledovný. S prichádzajúcim letom čoraz viac ľudí sa snaží jazdiť na bicykli a to
najmä počas víkendov na blízke vodné dielo. Taktiež aj hustota premávky je v tejto oblasti dosť vysoká nehovoriac
o statickej doprave a chodníky, ktoré som Vám spomínal už dávnejšie, vôbec nie sú vhodné pre cyklistov. Taktiež
včera som mal sám možnosť obchádzať zaparkované vozidlá v mieste označenom zelenou čiarou a nebolo to moc
bezpečné z vyššie uvedených dôvodov.
Žiadosť obyvateľov Sad na Studničkách 1031 o obnovu chodníka v parčíku pred notárkami, je v hroznom stave
a môže tam dôjsť k úrazu, kto by bol za to zodpovedný?
Občania žiadajú odstrániť vyschnuté stromky a nahradiť ich novými.
Žiadosť obyvateľov Sad na Studničkách 1031 o kontajnery na triedený odpad, keďže sa občania na iných uliciach
hnevajú, (konkrétne na Predmestskej ul. na mňa hodili z okna domu oproti, surové vajíčko), myslíme si že tento
celoeurópsky trend by mohol aj u nás vzrastať a aj pre to chceme ísť príkladom, v slepej ulici na Studničkách je na
to priestor.

Suvorovová - Lichardova, autá zle parkujú a vychádzajúce vozidlá nevidia na hlavnú cestu, križovatka je
neprehľadná, chýba dopravná značka, niekto zobral značku zákaz státia a zostala iba tyč. Zástupca MP sľúbil že to
preverí.

Občania Rázusovej ul. neustále poukazujú na problém parkovania kamiónov, ktorý sa vôbec nerieši. Pán Popluhár
sľúbil, že sa o tom porozpráva a pokúsi sa to vyriešiť s pánom primátorom.

Obyvatelia Sadu na Studničkách - chceli by sme poradiť, ako by sme mohli dvor uvedeného domu
prenajať/odkúpiť, nakoľko doterajšia komunikácia neviedla k odpovedi, potrebujeme vedieť sumu na m2
prenájmu/predaja, rozlohu dvora, aby sme mohli informovať obyvateľov a spísať záujem/nezáujem. Uvedené
chceme aby sme dvor mohli udržiavať, zveľaďovať, aby sa tam nezdržiavali bezdomovci, drogovo závislý,
neparkovali cudzie autá. Ďakujeme Mestu za kameru, ktorá je natočená na vchod uvedeného dvora, ale napriek
tomu je dvor veľmi tmavý, toto a podobné ( kosenie, čistenie, výsadba kvetov, udržiavanie stromov a kríkov,
lavička a i.),by sme si riešili vo vlastnej réžií čím by sme odbremenili mesto. Včera sme chceli navštíviť pána
Ulahera osobne, napriek tomu že na MU bol stránkový deň, p. Ulaher nám nezdvihol telefón z informácií MU.

1

4.5.2017

1

4.5.2017

1

4.5.2017

Kde presne?

1

4.5.2017

1

4.5.2017

v 22. týždni pridáme zberné nádoby na všetky komodity triedeného zberu.
Na stretnutí s občanmi bolo jedným z občanov uvedené, že na mieste chýba d. z. „Daj prednosť v jazde“ a vec bola
bezodkladne preverená hliadkou. Keďže zákaz zastavenia a státia v križovatke vyplýva so všeobecnej úpravy cestnej
premávky, nie je možného ho „duplikovať“ dopranou značkou zakazujúcou zastavenie a státie v križovatke. Miesto
však bude pravidelne kontrolované.

4.5.2017

Na ul. M. Rázusa a P.Mudroňa sa nenachádzajú žiadne dopravné značky, ktoré by obmedzovali vjazd nákladných
vozidiel. Denne sú však na mieste hliadkami vykonávané kontroly dodržiavania obmedzení na úseku statickej dopravy,
t. z. zastavenia a státia, zamerané na vodičov nákladných vozidiel, ktoré patria do pôsobnosti mestskej polície.

4.5.2017

Výšku nájomného vie určiť znalec. Pokiaľ ide o odpredaj pozemku väčšieho ako 50 m2, aj v tomto prípade je potrebné vyhotoviť znalecký posudok
na náklady žiadateľa (t.j. nevieme povedať cenu pozemok, ale tú určí znalec). Preto žiaľ nevieme vopred povedať, koľko by to bolo. S p. Ľubicou
Jurisovou aj s p. poslankyňou Chodelkovou bolo komunikované mailom, že v zmysle stanoviska oddelenia architektúry mesta "vnútroblokový
priestor pri bytových domoch č. 1031/7,40 na ul. Sad na Studničkách v Žiline je v zmysle ÚPN-M Žilina v platnom znení súčasťou funkčnej plochy
1.01.P/07 s predpísaným minimálnym indexom ozelenenia 0,3. Podĺa odhadu podľa ortofotomapy je tento index na hrane, t.j. ďalší záber z plôch
zelene na účely parkovania by bol porušením platných regulatívov záväznej územnoplánovacej dokumentácie. Riešiť nové parkovacie plochy vo
vnútrobloku na úkor zelene je teda z hľadiska územnoplánovacieho neprípustné a nemôžeme s ním súhlasiť. " Zároveň sa Vám p. Ulaher
ospravedlňuje, že ste ho nezastihli v kancelárii, avšak ako vedúci odboru má pracovné povinnosti často aj mimo kancelárie a nie vždy je teda k
dispozícii (stránkové dni sú na úrade každý pracovný deň, nielen v stredu); pokiaľ si však pamätá, na každý mail reagoval. Navyše dňa 3.5.
odchádzal na dovolenku do zahraničia.

Podnet bude zaevidovaný a v rámci možností vykonáme opravu.

1

1

