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Prítomný

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV, u predsedu výboru.
PODNETY OBČANOV UPLATNENÉ NA DNEŠNOM ZASADNUTÍ
1. Obyvatelia mestskej časti Hliny VIII. /pán Július Buchel/
1.1.
Návštevníci obyvateľov spoplatnených obytných zón nemajú cez weekendy kde parkovať, požadujú
riešenie tohto problému tak aby neboli pokutovaní Mestskou políciou.
1.2.
V rámci pripravovanej revitalizácie ich obytnej zóny požadujú riešiť aj parkovanie nadrozmerných vozidiel
pre ktoré nie sú dimenzované existujúce dĺžky parkovacích stojísk.
1.3.
Opakovane požadujú riešenie doplnenia chýbajúcej protihlukovej steny na III. Okružnej v úseku
Lichardovej ulice. Mesto prisľúbilo zabezpečiť prostredníctvom Štátneho zdravotného ústavu meranie hluku
a exhalátov. – OPAKOVANÁ POŽIADAVKA !!!!
2. Obyvatelia ulice Mila Urbana
2.1.
Petícia proti pripravovanej novostavbe rodinného domu /žiadosť o vydanie územného rozhodnutia investor p. Ďuriník/ v záhrade v blízkosti ich existujúceho bytového domu, neprimerané poškodenie ich
obytného prostredia.
2.2.
Prístup k pripravovanej novostavbe RD má byť realizovaný po p.č. KN-C 4367/8 ktorá pred tým bola
v správe SPF. Majiteľka existujúcej garáže na tejto parcele žiadala preto už dávnejšie SPF o jej odpredaj.
Prosí o pomoc majetko – právne oddelenie mesta s otázkou či tu bol dodržaný zákonný postup a táto
parcela tak nemala byť predovšetkým vo vlastníctve mesta.
3. Obyvatelia ulice Hlinská /p. Marian Kačník, Janka Pomsárová/
3.1.
Obslužná ulica pozdĺž ulice Hlinskej, aj keď pozemok pod komunikáciou nie je vo vlastníctve mesta žiadajú
v rámci údržby opraviť jej nevyhovujúci technický stav – jamy naplnené vodou pri daždivom počasí,
nefunkčná dažďová kanalizácia, dlhodobo nečistené dažďové vpuste – VIAC KRÁT OPAKOVANÁ
POŽIADAVKA !!!!
3.2.
Požiadavka na zanedbanú údržbu zelene , stromy vyššie ako panelové domy sú potenciálnym nebezpečím
pre obyvateĺov v prípade zlého počasia - VIAC KRÁT OPAKOVANÁ POŽIADAVKA !!!!
3.3.
Vysoká zeleň bráni plnohodnotnej funkcii verejného osvetlenia po jeho rekonštrukcii, mesto sľúbilo
obhliadku tohto problému - OPAKOVANÁ POŽIADAVKA !!!!
3.4.
Stojisko pre kontajnery sklon jeho povrchovej úpravy spôsobuje problémy jeho funkčnosti, požadujú jeho
opravu.
3.5.
Peší chodník za bytovými domami zarastený krovinami, ktoré znemožňujú peší pohyb po chodníku –
požiadavka na úpravu existujúcej nízkej zelene.

4. VURAL , obyvateĺka domu p.č. KN-C 4533/1 a 4532/1 /p. Miroslava Blahovcová/
4.1.
Dlhodobá a opakovaná žiadosť o riešenie jej bytového problému, súdny spor s mestom a
problém finančného vysporiadania tak ako boli už vyriešení viacerí obyvatelia v tejto lokalite. Ak mesto tvrdí
že v tomto prípade sa nejedná o mestský majetok, požaduje vysvetlenie prečo potom dlhé obdobie platí
mestu nájom za tento bytový priestor.
5. Obyvateĺ ulice Hečkovej /p. Kuric/
5.1.
Požiadavka na iné umiestnenie veľkokapacitného kontajneru, mimo priestor parkoviska a parkujúcich
vozidiel, problém s jeho manipuláciou a riziko poškodenia parkujúcich vozidiel
5.2.
Požiadavka na premiestnenie existujúcich stojísk TKO z pešieho chodníka pozdĺž ulice Hečkovej priamo v
dotyku s ulicou Hečkovou. KUKA vozidlá tak nebudú musieť pri ich vyprázdňovaní jazdiť po pešom
chodníku a sústavne tak poškodzovať jeho povrch a poškodzovať priľahlé zelené plochy.
5.3.
Obyvatelia susednej zóny IBV na Bôriku sústavne zneužívajú nádoby na TKO bytových domov pre
odstraňovanie zeleného odpadu z ich záhrad. Aj v súčasnosti, napr. v okolí obytného domu vchod č. 23,
sa nachádza množstvo orezaných konárov tohto pôvodu.
5.4.
Spevnené plochy pri pavilóne občianskej vybavenosti – hudobná škola devastované, dlhodobo
neudržiavané, parkovanie vozidiel na trávnatých plochách, požiadavka na ich opravu.
5.5.
Požiadavka na spracovanie už sľubovaného projektu revitalizácie obytnej zóny ktorá by tak riešila viaceré
problémy tejto zóny.
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MsÚ Žilina – vedúci od. ŽP, vedúci od. dopravy, vedúci investičného oddelenia, vedúci stavebného úradu
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