Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 5.2. 2019
Prítomní poslanci: Dominik Hriník, Ľubomír Bechný, Peter Cibulka
ospravedlnený : Martin Kapitulík, František Talapka
Hosť: Prítomných občanov Soliniek: 6 osôb
Predseda výboru Peter Cibulka spolu s ostatnými poslancami otvorili stretnutie a prešli
sa podmety z minulého stretnutia, ktoré dali občania. Ako prvý podmet sa riešila križovatka
pri na výjazde z Borovej ulice oproti Drevenej krave. Občania žiadajú aby prišiel na ďalšie
stretnutie prednosta a kompetentná osoba (vedúci dopravy Peter Rolko), ktorá by vysvetlila
situáciu s križovatkou a možnosti jej riešenia.
Ďalej sa pokračovalo v bode, v ktorom je spomenutý pozemok nas Platanovej ulici pri
Bille s možnosťou výstavby - parkovacieho domu. Poslanci Cibulka a Bechný vysvetlili ďalší
postup - v najbližšej zmene územného plánu sa bude hlasovať o tom, aby sa územný plán v
tejto lokalite doplnil o možnosť výstavby parkovacieho domu. Záujemca o pozemok, ktorý je
teraz v súkromných rukách predložil 3 varianty možného riešenia. Poslanec Cibulka vystúpil
s tým, že najlepšia varianta je mať na tomto mieste iba parkovací dom bez bytov a ideálna
varianta je, aby bol vo vlasníctve mesta. Občania reagujú na parkovací dom na Solinkách pri
Bille a sú za to aby bol v regulatívoch iba parkovací dom bez možnosti stavať pri ňom aj byty.
Poslanec Bechný reaguje na parkovanie a vysvetľuje, že mesto plánuje začať s reguláciou
dopravy a snaží dostať späť parkovaciu spoločnosť do mestských rúk.
Občania reagujú a sú rozhorčení, že prechádzajú auta cez trávnaté plochy a sú proti
regulácii parkovania a spoplatneniu áut. Občania žiadajú zistiť prijem parkovacej spoločnosti
a ďalej žiadajú rekonštrukciu chodníkov a ich doplnenie na miesta kde chýbajú. Žiadajú
doplnenie osvetlenia na Solinkách.
Občan reaguje, že mládež na Borovej a na Gaštanovej v areáli ZŠ Gaštanová fajčí
marihuanu, chodia na pieskovisko pri vchode Borová 23 a robia neporiadok. Preto žiada
políciu na častejšie hliadky.
Ľudia žiadajú aby mali možnosť rozhodovať pri revitalizácii vnútroblokov. Dominik
Hriník s poslancami dali prísľub občanom, že budú mať možnosť zasiahnuť pri revitalizácii
vnútroblokov spoločne s vedením mesta.

Zápis vypracoval:
Zápis overil:

Dominik Hriník
Peter Cibulka

.................................
.................................

