Požiadavky obyvateľov Výbor 1
Pán Buchel - občania žiadajú na detskom ihrisku na Hlinách
VIII. doplniť siete na brankách., naviesť štrk, kamienky...

Pán Fišera -žiada odpoveď ohľadom parkovania na Hlinách
VIII., kde predložil projekt možnosti vytvorenia nových
parkovacích miest so zachovaním zelene a stále trvá na tom,
že mesto by sa tým malo zaoberať, taktiež poslanci súhlasia
s daným riešením a preto žiadajú mesto aby sa tým
zaoberalo. Všetky podklady boli už na mesto zaslané.
Pani Krištofíková - na Bulvári podchod pod laubňami pre
autá smerom dole k RÚVZ: pod laubňami v podchode
parkujú autá, čo nie je vhodné, bolo by tam potrebné osadiť
značku zákaz parkovania.

Prosím o presné definovanie lokality. Následne bude
vykonaná obhliadka a naplánujú sa opravy.
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Mesto sa nestotožňuje s Vašim návrhom. Budovanie
parkovacích miest na úkor zelene je v rozpore s
územným plánom mesta. Rovnako nesúhlasi odbor
životného prostredia. Nesúhlasi ani odbor dopravy.
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Autá môžu parkovať len na vyznačených parkovacích
miestach. Neuvažujeme preto umiestniť dopravné
značenie. Kontrolovanie parkovania má v kompetencii
mestská polícia.
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Pán Sirocký, Hliny IV - v tejto časti je potrebné urobiť čiary
na parkovanie.
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Pán Horváth prostredníctvom Emailu zaslal požiadavky v
znení: chcem Vás láskavo požiadať o pomoc pri opravách a
údržbe komunikácii, parkovísk a zberného miesta odpadu. V
prílohe zasielam mapu s prehľadom plôch a fotografie z
výtlkov na predmetných komunikáciách. (čísla v krúžku na
plochách sú čísla fotografií).
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Pán Horváth - najlacnejším aj najjednoduchším riešením je "
zaplátať" výtlky - cca 40 m2, ale privítali by sme nové
asfaltové koberce na vyznačené plochy - celkom cca 340
m2. Obyvatelia nášho domu požadujú aj opravu zberného
miesta odpadu, ako aj dokončenie zemných prác pri novom
osvetlení, za ktoré sme Vám vďační, aj keď ešte nie je
zapojené na el. prúd, ale veríme, že to bude čoskoro. Mapa
a fotografia v prílohe.

Ďakujeme za podnet, v roku 2018 budeme vyznačovať
parkovacie miesta podľa potreby a požiadaviek od
občanov s ohľadom na financie. Predpoklad letné
mesiace 2018.
Podnet je zaevidovaný a opravy budú realizované
podľa poradia a finančných možností mesta.

Ďakujeme za návrh riešenia. Podnet je zaevidovaný a
opravy budú realizované podľa poradia a finančných
možností mesta.
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Pán Sirocký - prečo bolo na Puškinovej ulici
postavené nové ihrisko a nebolo to prejednané s
občanmi, alebo poslancami? Zbytočná investícia,
prečo sa nezrekonštruovalo staré ihrisko?
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P. Buchel, na Lichardovej ulici treba zabezpečiť logistiku
výrubu stromov, niektoré stromy sú nahnuté a môžu
spadnúť, avšak napriek tomu, že došlo k výrubu stromov,
takéto stromy v tejto zóne zostali.
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Ihrisko bolo vybudované pre deti. Staré
ihriská sa tiež postupne opravujú v rámci
možností.
Na Lichardovej ulici sa uskutočnia vo
vegetačnom období ohliadky drevín a v
prípade potreby sa uskutočnia výruby
prípadné ošetrenia drevín.
V riešení, hneď ako to klimatické podmienky
dovolia, budú požadované práce
zrealizované.
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prosíme o bližšiu lokalizáciu.

Pán Sirocký - prečo sú v tejto časti (Puškinova ul.)štyri
kontajnery na šatstvo, nestačil by jeden?
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Preveríme situáciu.

Pán Sirocký - osvetlenie Hliny IV, sú osadené stĺpiky a nie je
tam žiadna zeleň, ktorá tam predtým bola.
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nie celkom rozumieme požiadavke, prosíme
vyvsteliť.

1.3.2018

Na ul. Lichardova 3 stojí vozidlo zn. Opel,
červenej farby, EČV: BA467KI, ktoré má
poškodený ľavý predný svetlomet. Vzhľadom
na to, že vozidlo má tabuľky s EČV a platnú
TK a EK, nie je ho možné považovať za vrak.
Tým pádom ho správca komunikácie nemôže
odtiahnuť.
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Zákon o cestnej premávke neupravuje
zastavenie a státie vozidiel pri smetných
nádobách. V prípade, ak budú vozidlá stáť
v rozpore so všeobecnou úpravou cestnej
premávky alebo v rozpore s dopravnými
značkami, bude stav riešený v rámci
pôsobnosti mestskej polície. Z uvedeného
dôvodu bude lokalita monitorovaná.

Pán Buchel, Hliny VIII. - po zime nerozoznať hranicu
chodníka od trávnatej plochy, je potrebné to vyčistiť.
Pani Michlíková - na Bulvári boli zrezané stromy a konáre
neboli do dnešného dňa odvezené.

Pán Buchel - na Lichardovej 3 stojí už 3 mesiace nepojazdné
auto, je potrebné ho odtiahnuť.

Pani Michlíková - na Bulvári za mäsiarmi vo dvore zastavajú
autá popred smetné koše a smetiari ich nemôžu vysypať,
treba situáciu priebežne riešiť.
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