Požiadavky VMČ
Je v pláne realizovať v roku 2018.
Pán Fišera - občania žiadajú, aby bolo vykonané čiarovanie parkovania na
Hlinách VIII. tak, ako o to už niekoľkokrát žiadali.

1

1.2.2018
Bude vykonaná obhliadka a naplánujú sa opravy.

pán Buchel - občania žiadajú zrekonštruovať zničené prvky detského
ihriska na Hlinách VIII., doplniť siete na brankách....
pán Lukšu - Hviezdoslavova ulica, popri teplárni, je potrebné
zrekonštruovať chodník a bezbariérové usporiadanie, chodník je
nevhodne ukončený.
pán Lukšu- Mudroňova ulica, Dolné Rudiny, pred stanicou výtlky a
nerovnosti na chodníku, treba zrekonštruovať.

Pán Baričík žiada vyriešiť reklamáciu schodov (na Rázusovej
ulici)boli zrekonštruované v roku 2017 z financií pohotovostného
fondu poslancov, avšak práce boli vykonané tak nekvalitne, že sú
opäť poškodené.
Poslanci žiadajú prednostu MsÚ, aby zaslal sumár, ako bolo naložené z
pohotovostným fondom za rok 2017 v čiastke 16 000 €, ktoré mali byť
vynaložené na rekonštrukciu detských ihrísk a taktiež aby riešil
reklamáciu ohľadom rekonštrukcie schodiska na Rázusovej ulici, ktoré
boli zrekonštruované taktiež z financií pohotovostného fondu poslancov.
Občania poukazujú na to, že detské ihriská sú stále v rovnakom stave ako
pred rekonštrukciou.
Poslanci taktiež žiadajú, aby mesto začalo s prípravou detského ihriska,
ktoré by sa malo začať realizovať z pohotovostného fondu. Predmetný
zámer bol konzultovaný s pánom prednostom. Predbežná cena okolo 10
000 € viď nižšie:

1

1.2.2018
Bude vykonaná obhliadka daného miesta a
oprava bude záležať od finančných prostriedkov.

1

1.2.2018

1

1.2.2018

Výtlky sa budú opravovať na jar po ukončení
zimnej údržby.

1.2.2018

Bude vykonaná obhliadka a keď to
počasie a kapacita firmy dovolí bude
zjednená náprava.

1

Pripravíme čerpanie vynaložených fin.
prostriedkov.

1

1.2.2018
Pripravíme návrh a dáme na schválenie
poslancom za príslušný volebný obvod.

1

1.2.2018
Ak však ide o reakciu k požiadavke na
výsadbu len ihličnanov, tu je treba uviesť,
že aktívny vegetačný povrch listov má
zhruba desaťnásobnú plochu než je
priemer koruny.
Jeden priemerne veľký listnatý strom
vyprodukuje za plného osvetlenia zhruba 1
000 l kyslíka za deň. Jeden hektár listnatého
opadavého lesa v podmienkach mierneho
pásma vyprodukuje ročne priemerne 10
ton kyslíka a pre porovnanie u
prevažujúceho ihličnatého lesa je to o
tretinu menej.

P. Fišera - Občania sa pána Vidru, odbor ŽP pýtajú, aká je výdatnosť
daných endemických stromov z hľadiska výdaja O2 a z hľadiska
vizuálneho. Ak však ide o reakciu k požiadavke na výsadbu len
ihličnanov, tu je treba uviesť, že aktívny vegetačný povrch listov má
zhruba desaťnásobnú plochu než je priemer koruny.
Jeden priemerne veľký listnatý strom vyprodukuje za plného osvetlenia
zhruba 1 000 l kyslíka za deň. Jeden hektár listnatého opadavého lesa v
podmienkach mierneho pásma vyprodukuje ročne priemerne 10 ton
kyslíka a pre porovnanie u prevažujúceho ihličnatého lesa je to o tretinu
menej.

1

1.2.2018

Pán Buchel -sťažnosť na hrabanie lístia, nepohrabané, pracovníci tomu
venovali približne 17 minút a odišli.

1

1.2.2018

V riešení, dohrabanie bude zrealizované
hneď ako to dovolia klimatické podmienky.

1

1.2.2018

Každá domácnosť v rodinnom dome na
území mesta dostane bezplatne jeden 600 l
komposter. Momentálne je rozbehnutý
proces verejného obstarávania.

1

1.2.2018

1

1.2.2018

Stromy boli odosadené.
Na základe obhliadky je možno
skonštatovať, že po vizuálnej stránke
stromy vykazujú dobrý zdravotný stav.
Ďalšie posúdenie je možné vykonať po
nástupe vegetácie a olistení.

1

1.2.2018

V riešení.

P. Lukšu - na ulici Fraňa Mráza by občania chceli kompostéry, žiadajú
mesto o vyriešenie.
Pán Baričík žiada od odboru ŽP už po niekoľký krát dosadenie stromov na
Rázusovej ulici.

Pán Baričík žiada už po niekoľký krát posúdenie stavov veľkých gaštanov
na Rázusovej ulici, sú nebezpečné, lebo môžu spadnúť.
Pán Lukšu - Kysucká ulica, podchod, treba nainštalovať aspoň po 2 kusy
odpadkových košov.

