Požiadavky obyvateľov a odpovede
p. Kvapilová žiada odpoveď, prečo sa neudržiavajú a nečistia schody, ktoré vedú na
premostenie z Rázusovej ulice ku mestskému cintorínu.

p. Kvapilová -na Tichej ulici po pracovníkoch ktorí kopali a prekladali káble zostali
hrbole a kamene, nedá sa kosiť a upravovať priestor popri chodníku. Okrem toho
samotný chodník nie je doasfaltovaný a treba ho dorobiť. Sú tam nebezpečné diery a
nedá sa po ňom chodiť, zvlášť v tomto období.

p. Kvapilová -podobný problém ako v požiadavke vyššie je aj na rohu Rázusovej a
Tichej, treba tu opraviť chodníky.
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Dané schodisko sa čistí sporadicky cca raz za 2
mesiace aktivačnými pracovníkmi.

Bol kontaktovaný stavebník, aby Vami
uvedené nedostatky odstránil v čo
najkratšom čase v závislosti od
poveternostných podmienok.
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Bol kontaktovaný stavebník, aby Vami
uvedené nedostatky odstránil v čo
najkratšom čase v závislosti od
poveternostných podmienok.
Opakovaný podnet. Už bolo odpovedané. Podnet
bol evidovaný a v prípade dostatku financií budú
nasvietené v roku 2018.

Pán Straka taktiež poukázal na schody na Rázusovej ulici, ktoré boli zrekonštruované,
avšak nevhodne, lebo tam stojí voda a strašne sa tam šmýka. Okrem toho že nie sú
osvetlené sú aj nebezpečné pre chodcov.
pán Straka - občania opätovne žiadajú vyriešiť problém s neupratovaním a nečistením
Rázusovej a Tichej ulice, taktiež žiadajú odviezť popadané lístie.

P. Straka - občania opätovne žiadajú vyriešiť problém s kamiónmi pod Rondlom.
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Konkretizovať, čo nie je v poriadku. V súčasnosti už
priebieha zimná údržba.
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Vjazd kamiónov na uvedené miesto nie je
obmedzený žiadnou dopravnou značkou.
Kamióny stoja na miestach pod
estakádou, ktoré sú v pôsobnosti
Slovenskej správy ciest a Železničnej
spoločnosti Slovensko. Mestská polícia
vykonáva na mieste, v ramci svojej
pôsobnosti, kontroly zamerané na
objasňovanie priestupkov na úseku
statickej dopravy, napr. nerešpektovania
d. z. B-34 (zákaz zastavenia) alebo
zastavenia a státia na cestnej zeleni

