Požiadavky obyvateľov Výbor 1
Od novembra rozkopaná Tichá ulica z dôvodu pokladania káblov T com. Dokedy to bude trvať a či tak isto dlho bude
rozkopaná aj Rázuová ulica, kde by sa to tiež malo realizovať? Či je v poriadku, že takéto jednoduché práce trvajú tak
dlho?
Pán Šamaj vysvetlil problém ohľadom vjazdu a parkovania na Kuzmányho ulici. Je tam predajňa K mart, ktorá patrí
kórejským občanom. Majitelia podľa zistení majú vydané karty, ktoré im umožňujú vstup do zákazu vjazdu a
parkovanie, ale nielen im, ale aj iným autám nielen so žilinskými značkami. Kariet je vraj okolo 50-60, MP to nerieši,
vraj tieto karty sú vydané s tichým súhlasom kompetentných. Žiadame odpoveď kto kartičky vydáva a prečo?

Na základe rozkopového povelenia má stavebník povinnosť
dať to do pôvodného stavu do 10.4.2017 .
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02.03.2017
Kuzmányho ulica nie je určená na parkovanie. Parkovacie
miesta sú na ulici Na priekope. Nevydali sme takéto kartičky.
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02.03.2017
Neplánujeme zverejňovať Potvrdenia o zaplatení dane za
vjazd motorových vozidiel v historickej časti mesta.

Pán Šamaj navrhuje zverejniť všetky vydané povolenia vstupu do pešej zóny teraz, ale aj do budúcna pri novom
systéme.

1

02.03.2017
Rieši odbor životného prostredia.

Od jesene nie je pohrabané lístie, žiadajú o nápravu.
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02.03.2017

Dva kontajnery na separovaný odpad boli premiestnené z Tichej ulice na koniec Rázusovej. Občania sa informujú, či
by všetky nádoby nemohli byť premiestnené pod nadchod prechodových schodov smerom na cintorín. Je to lepšie
miesto a boli by kryté pred dažďom. Taktiež požadovali aby boli nádoby komplet na všetok separovaný odpad.
Pán Hudec žiada mesto aby odpovedalo na dotaz zo zápisnice z novembra 2016 ohľadom neporiadku pod
nemocnicou.
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02.03.2017

Na spomínanú ul. Tichá č. 17 pridáme chýbajúce
nádoby, sklo, tetrapaky a kovy.
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02.03.2017
02.03.2017

Zaradené do harmonogramu prác správcu zelene.

02.03.2017

Kontroly verejného poriadku, dodržiavania
nočného pokoja, dodržiavania prevádzkového
času a zákazu podávania alkoholu osobám
mladším ako 18 rokov v prevádzkarni Nosorožeč,
sú zaradené medzi pravidelné kontroly.
Príslušníkmi mestskej polície budú vykonávané
najmä v piatok a v sobotu počas výkonu nočných
zmien.

02.03.2017

Mestský kamerový systém je nápomocný MP pri
zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri
sledovaní dopravnej situácie, pri odhaľovaní
trestnej činnosti a tiež záznam slúži ako dôkazný
prostriedok pre orgány činné v trestnom konaní.

Od jesene nie je pohrabané lístie, občania ul. Rázusová a Tichá žiadajú o nápravu.

P. Šamaj poukázal na neporiadok a hluk reštaurácie Nosorožec, občania navrhujú skrátiť otváracie hodiny: nedeľa štvrtok do 22.00 hod., piatok, sobota do 00.00 hod. Bolo by potrebné zo strany MP zvýšiť kontroly z dôvodu, že tam
chodia maloletí.

Občania Rázusovej a Tichej ulice sa chcú informovať na nainštalované kamery, či budú slúžiť aj občanom a z akého
dôvodu boli nainštalované.
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V riešení.

