MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE

Predseda: Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 5683 216, 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonlne.sk
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Prítomný

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, u predsedu výboru.
1. Obyvateľia mestskej časti Hliny VIII.
1.1. Údržba zelene
Požiadavka na pravidelnú údržbu a orezanie stromov , dlhodobo zanedbávaná údržba verejnej zelene
1.2. Ihrisko pri ZŠ
Poškodené lavičky, chýbajúce siete na bránkach – možný úraz loptou pre mamičky s deťmi na chodníkoch
pri ihrisku, žiadosť o doplnenie cvičebných zariadení pre pohybovú činnosť – možnosť aj brigády , pomoci
obyvateľov sídliska pri ich osadzovaní
1.3. Schodisko pri Saleziánoch
Poďakovanie za jeho údržbu, schodisko je po dlhšom období zanedbanej údržby pravidelne čistené.
1.4. Verejné osvetlenie
Viaceré nové stožiare VO, osadené medzi vzrastlú zeleň, s výrazne nižším účinkom osvetlenia parteru.
Požiadavka pre správcu zelene aby v čase prevádzky VO vykonal obhliadku ich funkcie a prijal potrebné
opatrenia pre zlepšenie účinnosti VO.
1.5. Verejné parkoviská Lichardova ul č. 14-24 , parkovaci zóna III.
Požiadavka pre realizáciu vodorovného dopravného značenia parkovísk. ŽPS ktorá v tejto zóne prideľuje
parkovacie karty odmieta túto požiadavku s odkazom na mesto. Odbor dopravy im oznámil že nedisponuje
potrebnými financiami na zabezpečenie takéhoto značenia.
1.6. Zábradlie pozdĺž III.Okružnej – ul. Lichardova
Požiadavka na náter zábradlia rovnako ako už bolo natreté zábradlie na moste ponad III. Okružnú , ak sa
tu nejedná o majetok v správe mesta, požiadať o realizáciu náteru správcu III. Okružnej Slovenskú správu
ciest.
1.7. Protihlukové zábrany pozdĺž III. Okružnej
Doplniť chýbajúcu časť protihlukových zábran pozdĺž III. Okružnej, aj s prihliadnutím na pripravované
dokončenie diaľničného privádzača zo smeru L.Lúčky s podstatným nárastom dopravy a väčšieho hluku na
tomto úseku cestnej siete. Požiadavka na vedenie mesta aby sa aj s touto požiadavkou zaoberala
vytvorená pracovná skupina (VÚC a Mesto Žilina ) zriadená pre túto problematiku.
2. Rôzne
2.1. Odkaz pre primátora
Poslanci za MV č. 2 informovali prítomných o zriadení web stránky mesta pre ich podnety
2.2. Informácie o dianí na meste
Mesto pripravuje novú koncepciu Radničných novín ktoré už nebudú nástrojom vedenia mesta pre
presadzovanie svojich názorov ale médiom pre komplexné informovanie o dianí na pôde mesta a o
pripravovaných kultúrno – spoločenských a športových akciách.
2.3. Informačná tabuľa MV č.2
Požiadavka na inštaláciu 2 -3 ks informačných tabúľ v našom obvode pre informáciu obyvateľov obvodu.
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu: Dušan Maňák
Na vedomie
MsÚ - primátor
MsÚ Žilina – I. viceprimátor
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP, vedúci odboru dopravy, vedúci investičného oddelenia,

