Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky

Dátum konania: 6. februára 2018
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol, Peter Cibulka
neospravedlnený : Martin Kapitulík,
Prítomných občanov Soliniek: 11

Predseda výboru Miroslav Sokol privítal prítomných. Prečítal odpovede od mesta na
otázky občanov.
Občania negatívne reagovali na informáciu, že nie je možné osadiť značku zákaz
parkovania nákladných automobilov nad 5 metrov. Občania navrhujú, aby poslanci pripravili
uznesenie, ktorým zaviažu mesto reálne konať ohľadom zákazu státia nákladných
automobilov nad 5 metrov po 18-tej hodine.
Občania nie sú spokojní s odpoveďou mesta ohľadom návrhu arch. Kropitza vypracovanie dopravno - vyhľadávajúcej štúdie na umiestnenie odstavných parkovacích
plôch po obvode sídliska Solinky. Chcú odpoveď, či mesto pristúpi na túto realizáciu, alebo
nie. Ak nie, tak z akých dôvodov.
Občania vyzývajú mesto Žilina, aby sa snažilo odkúpiť pozemok pri mostíku, ktorý
vlastní pán Hubočan. Prípadne ho zaviazalo, aby si pozemok číslo: 8069/2 a 8069/3 oplotil. Je
dôležité vedieť, kde sú hranice pozemku, pretože pán majiteľ pýta od jedného
zaparkovaného auta 30,- eur za mesiac. Občania žiadajú preveriť, či vyberanie poplatku 30,Eur má zákonný podklad.
Občania žiadajú, aby bol platný územný plán vyvesený na stránke mesta.
Poslanec Cibulka prečítal písomnú pripomienku občana, že zastávka na Smrekovej
zateká a treba ju opraviť a má otázku, kedy bude hotový chodník pred Maxom.
Občania upozornili na zlý chodník na Limbovej ulici medzi škôlkou a detským
ihriskom.
Občania žiadajú poslancov aby presadzovali odbočovacie pruhy na križovatke pri
drevenej krave.
Poslanec Bechný žiada opraviť jamu pri odpadovom kanáli pred vchodom na
Javorovej 10.
Občania žiadajú zalepenie dier na Platanovej ulici pri spomaľovači. Diery vznikli od
nákladných vozidiel, ktoré vozia tovar do Billy.
Pán Fačkovec jr. upriamil pozornosť na bod „Nakladanie s majetkom“, o ktorom sa
bude pojednávať na nadchádzajúcom MZ. Vyjadril nesúhlas s kúpou pozemku za 600 000,Eur.

Ulica Borová 19-26, občan prosí o opravu zvršku chodníka.
Pani Šamajová upozornila na chodník pri bytovke 3093 na Smrekovej, ľudia, ktorí
prejdú cez cestu, nemajú kadiaľ ďalej prejsť, pretože na chodníku parkujú autá. Je nutné
vyznačiť na ceste prechod pre chodcov.
Na reštaurácii Zlatá Liška je namontovaná klimatizácia, ktorá strieka vodu na ľudí,
ktorí prechádzajú po chodníku. Žiadame o nápravu.

Zápis vypracoval:
Zápis overil:

Ľubomír Bechný
Miroslav Sokol
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