Požiadavky obyvateľov mestských častí
Pani Janteková-občania na ul. Tichej žiadajú namontovať pred novostavbu bytovky
Tichá č.11 aspoň jednu lavičku.
Pani Janteková - občania na Tichej ulici žiadajú dať značku na obmedzenie rýchlosti,
alebo spomaľovacie prahy.
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V súčasnosti nemáme k dispozícií lavičky. Podnet zaevidujeme a osadíme v prípade
naskladnenia.
Neplánujeme realizovať. ODI neeviduje túto lokalitu ako nehodovú.
Preveríme stav.

Pani Kvapilová žiada, aby boli vykonané úpravy na Tichej ulici, aby tam bola zeleň a
upravený povrch, taktiež tam chýbajú 2 poklopy a je to nebezpečné.
Pán Baričík -kedy bude vykonané a nainštalované osvetlenie na schodoch na konci
Rázusovej ulice, o ktoré žiadajú už veľmi dlho.

1

8.6.2018

1

8.6.2018

Nie je v pláne realizovať v roku 2018.
Mesto plánuje realizovať VDZ parkovacích miest v septembri 2018.

Pán Fišera -pýta sa predstaviteľov vedenia mesta, prečo platia za parkovanie na
Hlinách VIII. a aj napriek tomu nemajú kde parkovať aj keď už niekoľkokrát dávali
návrhy na riešenie parkovania. Žiadajú vykonať čiarovanie a preto sa pýtajú: " Občania
Lichardovej ulice chápu nezrealizovanie parkovacích čiar, nakoľko na jar 2018 bolo
výrazné nestabilné počasie. Ak ku realizácii okrem vôle a snahy mesta chýba dlhodobá
predpoveď počasia pre danú lokalitu, vieme ju po výberovom konaní zaistiť v
SHMÚ".Občania platia 80€ a nemajú parkovanie.
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Pani Janteková - občania žiadajú orezať stromy na Tichej ulici, lebo sú moc vysoké.
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Pani Janteková - občania žiadajú pred bytovkou na Tichej ulici doplniť ešte jeden
kontajner na odpad a taktiež jeden kompostér.
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Vykonáme obhliadku.
Zberné nádoby na komunálny odpad sú dimenzované na počet obyvateľov,
ktorí tam majú trvalý pobyt. Komposter bude dodaný.
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Vykonáme obhliadku.
Každá domácnosť v rodinnom dome dostane komposter.
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Vykonáme obhliadku.
Na všetkých plochách určených pre rezidentské parkovanie vykonáva
Mestská polícia kontroly v nepravidelných intervaloch.

Pani Kvapilová žiada, aby boli vykonané úpravy na Tichej ulici, aby tam bola zeleň a
upravený povrch, taktiež tam chýbajú 2 poklopy a je to nebezpečné.
Pán Baričík - na Rázusovej ulici doplniť jeden kompostér.
Obyvatelia domu na ul. A. Bernoláka č. 8 upozorňujú, že už 2 roky sú neodpratané
suché haluze z orezaných stromov.

Obyvatelia domu na ul. A. Bernoláka č. 8 žiadajú, aby sa častejšie vykonávali
kontroly parkovania áut vo dvoroch.

