V prípade priaznivého počasia ešte v tomto roku ak sa to nestihne tak v roku 2018 v prípade dostatku
finančných prostriedkov.
Pán Fišer žiada odpoveď, kedy sa zrealizuje vodorovné značenie Hliny VIII., Lichardová a Rajecká. V
prílohe prikladá návrh na vytvorenie parkovacích miest, mesto argumentovalo, že parkovacie miesta
nemôžu byť vytvorené na úkor zelene. Pán Fišer podľa svojho návrhu, ktorý predkladá argumentuje,
že parkovacie miesta sa môžu vytvoriť a o zeleň sa nepríde. Žiadosť a konkrétne miesto bolo
lokalizované v predchádzajúcej zápisnici.
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Vodiči môžu parkovať na miestach vyhradených na parkovisku. Kontrolu vykonáva Mestská polícia.
Mesto nevykonáva takéto značenie.

Pán Buchel žiada, aby pred vchodmi na Lichardovej ulici bolo označenie, neparkovať pred vchodom,
zvykli si tam parkovať dodávky a z korby auta je ľahký prístup do bytov. Nebezpečné kvôli zlodejom.
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Pôvodný obklad schodov je z tenkej dlažby. Dostáva sa pod dlažbu voda a narušuje
maltu, čím sa schody narušia. Porušenú dlažbu priebežne opravujeme za hrubšiu,
ktorá vydrží, ale potupne dochádza k porušeniu pôvodnej dlažby. Po skončení
zimnej údržby zabezpečíme ďalšie opravy, avšak pri týchto schodoch je potrebná
rekonštrukcia, na ktorú v súčasnej dobe nemáme finančné prostriedky.

Pán Buchel - minulý rok sa opravovali schody ku Saleziánom, nadjazd Lichardova, obyvateľov
zaujíma, ako je možné, že sú opäť zničené. Aké materiály sa používajú a ako je vykonaná takáto
práca, keď to nevydrží ani rok.
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Pán Baričík poukazuje na to, že na Rázusovej ulici sa prestalo čistiť, už dlhšiu dobu tam neboli
zametať.
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Čistenie vykonávame podľa harmogramu.
Odpoveď poslal pán prednosta pani poslankyni Chodelkovej k tejto problematike. Odpoveď bola
nasledovná: Dobrý deň.
Na základe spoločného rokovania bolo dohodnuté, že vlastník pozemku pod estakádou ( SSC), na
ktorom parkujú nákladné vozidlá, zamedzí ich prístupu do tohto priestoru. Na malú časť plochy bola
navezená zemina. V podstatnej časti sa neurobilo nič. Kontaktoval som vtedy riaditeľa, pričom som ho
žiadal o vysvetlenie. Spomenul mi, že sa nechce dostať do právneho sporu v dôsledku obmedzenia
podnikania. Vzhľadom k tomu, že je to pozemok SSC, kontaktujte priamo pána riaditeľa. Posielam
kontakt na riaditeľa SSC IVSC Žilina, Ing. Puchoň: 0911442264, mail: milan.puchon@ssc.sk.
S úctou
Ing. Igor Liška
prednosta
pán Liška vo všetkej úcte, toto je Vaša kompetencia, tak Vás poprosím to riešiť. Vy ste sa vtedy
zaviazali, tak poprosím o vyriešenie tak ako bolo občanom sľúbené.
PaedDr. Ľudmila Chodelková

Pán Baričík - do dnešného dňa nebolo vykonané to, čo sa sľúbilo, vyriešenie parkovania pod
Rondlom, v blízkosti Rázusovej ulice. Stále tam parkujú kamióny. Pred letom sme sa dohodli, boli
sme na to pozrieť a zúčastnení sľúbili riešenie. Do dnešného dňa sa tak neudialo. Žiadame
vysvetlenie a splnenie sľubov.

1

2.11.2017
Požiadavka je evidovaná. V tomto roku nebudeme realizovať.

Pán Baričík - obyvatelia ďakujú za opravu schodov, avšak do dnešného dňa nebolo vyriešené
osvetlenie. Žiadajú, aby sa schody osvetlili, lebo hrozia úrazy.
Pán Baričík - občania žiadajú o odpoveď, či sa bude riešiť kruhový objazd na križovatke Rázusová,
Kvačalová, Priemyselná, veľmi by to pomohlo doprave.
Pán Baričík - na jednej strane cesty Rázusovej ulice sa vyrúbali gaštany, kedy bude zahájená
výstavba nových stromov a kedy sa bude vyrúbavať druhá strana, lebo je tam nebezpečie vyvrátenia
starých stromov?
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Mesto neplánuje v nasledujúcich rokoch výstavbu okružnej križovatky v danej lokalite. Nie je to
zaradené do investičného plánu mesta.
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Chýbajúce stromy, 8 kusov, budú dosadené v tomto roku. O výrube a výmene
stromov na druhej strane cesty zatiaľ neuvažujeme.

