Zápisnica Stretnutie občanov Solinky 8.1. 2019 ZŠ Gaštanová

Úvod: O aktuálnej situácii a chystaných krokoch hovorí predseda výboru Peter Cibulka
a) Pripravovaná zmena územného plánu na parkovací dom pri Bille a tri možnosti, čo bude s
týmto pozemkom, ktorý teraz vlastní súkromný vlastník
3 možnosti:
1. vlastníctvo mesta,
2. v súkromných rukách
3. nevznikne dohoda alebo sa nezmení územný plán a súkromník si to oplotí a bude vyberať
peniaze v doterajších podmienkach
občania v diskusii chcú, aby sa odkúpil pozemok pri Bille a bol vo vlastníctve mesta alebo v
prípade varianty so súkromným investorom žiadajú zmeniť územný plán iba na parkovací
dom, aby sa tam nemohla diať iná masívna výstavba - byty a obchody

b) Poslanec Cibulka informuje, že upozornil odbor dopravy na nedostatočný posyp a údržba
chodníkov a žiadal nápravu. Občania vyjadrujú súhlas s nedostatočnou údržbou chodníkov.

Dotazy na mesto:
1) občan Čiernik sa pýta na pozemok za obvodovou zo strany Smrekovej ulice, či sa dá
odkúpiť od majiteľov a spraviť tam plošné parkovanie. Návrh na obhliadku nových
parkovacích miest na Solinkách so zamestnancami mesta. Solinky údajne potrebujú 600
parkovacích miest názor pána Čiernika.
2) Kto preberal stavbu svetiel a chodníkov po úpravách - občania sú nespokojní so stavom
chodníkov po týchto úpravách a s nedostatkom lámp v niektorých oblastiach.
- lampy chýbajú na a) Smrekovej pri basketbalovom ihrisku
b) na Osikovej ulici pri chodníku smerom k Jaseňovej ulici popri Agbe
3) Občan pripravil podnet na prešetrenie výrubu drevín v lesoparku na súkromnom pozemku
a poškodenie biotopu. Poslanec Cibulka bude posielať email v tejto veci na odbor životného
prostredia
4) Autá chodia do La - Skaly cez chodník a parkujú na atletickom ovále. Disponujú povolením
od mesta na takéto parkovanie?

5) Občania chcú aby sa opravili chodníky pretože sú v katastrofálnom stave.
Občania navrhujú zahrnúť do plánu opráv najmä chodník na Limbovej ulici pri materskej
škôlke, ktorý je na veľkej ploche poškodený a takmer stále sa na ňom udržuje voda, čo
znemožňuje plynulú chôdzu!
6) V krčma na Limbovej ulici K Profit sú stále automaty a podľa nového zákona by to nemalo
byť
7) Občianka žiada aby poslanci rozhodovali o otváracích hodinách podnikov a umiestnení
terás

Účasť:
Prítomný – Cibulka, Talapka, Hriník, Bechný
Neprítomný – Kapitulík: neospravedlnené

-

