Zápisnica č. 3/2019 Bytčica
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

20.04.2019

Miesto konania:

Bytčica, kultúrny dom

Prítomní:

Mgr. Anton Trnovec, Bc.Jozef Juriš, Mgr. Ladislav Zemánek -MP.
92 občanov.

Program:

1. Otvorenie
2. Podnety občanov
3. Informácia poslancov
4. Záver

Ad 1: Dňa 20.02.2019 sa v budove Kultúrneho domu v Bytčici uskutočnilo stretnutie
s občanmi. Na úvod poslanci informovali občanov, ktoré body z minulého stretnutia
boli splnené, a ktoré sú ešte v procese riešenia.
Hostia : Mgr. Peter Fiabane, Ing. Michal Berger, Ing. Peter Rolko.

Podnety občanov:
Ad 2:

Občania upozornili poslancov na poškodené detské ihrisko na ulici Antona Bielka.

Ad 3:

Požiadavka občanov na premostenie a spojenie mestskej časti Bytčica so Solinkami
formou lávky ponad diaľničný privádzač Žilina- Lietavská Lúčka. Súčasný stav ako
je vybudovaný je nebezpečný a nevyhovujúci. Chodník nie je osvetlený.

Ad 4:

Autobusové zástavky MHD na Pažitiach sú nevyhovujúce, chýba osvetlenie.

Ad 5:

Páni Žideková požiadala poslancov, aby sa zabezpečilo osadenie dopravnej značky na
priechode pre chodcov na ceste 1/64 pri COOP Jednota v Bytčici.

Ad 6:

Občania žiadajú Mesto Žilina odbor dopravy o osadenie dopravnej značky ,, SLEPÁ
ULICA“ a to konkrétne na ulice: Matúškova, Na Záchrasti, Lipovecká, Chalupkova,
Záchrastie, Na Stanicu.

Ad 7:

Križovatka pri METRE je nebezpečná, chodník je neosvetlený. Občania žiadajú
vybudovať mimoúrovňovú križovatku.

Ad 8:

Občania ulíc Antona Bielka, Ametystová, Bystrická, Chalupkova žiadajú, aby vedenie
mesta Žiliny zorganizovalo stretnutie za účasti, primátora, prednostu, vedúceho
dopravy a príslušníka ODI PZ s občanmi v Bytčici, konkrétne na ulici Antona Bielka,
z dôvodu neúnosnej dopravy v mestskej časti Bytčica.

Ad 9:

Občania žiadajú vedenie mesta Žiliny, aby vyčlenili finančne prostriedky na osadenie
spomaľovačov a to nasledovne na ulici Antona Bielka, Ametistova, Pažitie,
Chalupkova, Bystrická.

Ad 10: Občania žiadajú vedenie mesta Žiliny, aby majetkovo vysporiadalo pozemky pod
parkoviskom pri ihrisku TJ TATRAN Bytčica.
Ad 11: Občania sa opakovane sťažovali na vodičov nákladných aut, ktorí porušujú vyhlášku
a chodia stále cez obec Bytčica do Rosiny. Obyvatelia žiadajú, aby ODI-PZ začali
vykonávať kontroly.
Obyvatelia sa pýtajú, dokedy majú znášať aroganciu vodičov, ktorí nerešpektujú
zákazkové značky v obci. Dochádza k poškodzovaniu súkromného majetku.

Ad 12 : Občania žiadajú, aby Mesto Žilina vybudovalo chodník z ulice Antona Bielka smerom
do Žiliny k zástavkám MHD, ktoré sú popri ceste 1/64.
Ad 13 : Občania sa pýtajú, v prípade spustenia Diaľničného privádzača Žilina - Lietavská
Lúčka do prevádzky, ako sa dostanú obyvatelia z Bytčice na Solinky a späť. Chodník,
ktorý spája Bytčicu so Solinkami využívajú deti, ktoré navštevujú ZŠ Gaštanová a ZŠ
Limbová. Občania žiadajú, aby Mesto Žilina rokovalo s investorom NDS o zriadení
priechodu pre chodcov v danom úseku so svetelnou signalizáciou, tak ako je nižšie na
ceste 1/64 alebo premostenie ponad privádzač.
Ad 14: Občania upozornili na zníženú kvalitu pri vyhlasovaní v miestnom rozhlase. Žiadajú
o zosúladenie nastavenie zariadenia tak, aby bolo riadne počuť oznam v miestno m
rozhlase. Často sa opakuje, že hudbu dobre počuť a oznam nerozumieť.
Ad 15: Občania sa pýtajú, kedy bude spustený diaľničný privádzač Žilina- Lietavská Lúčka.
Ad 16: Občania žiadajú, aby bola osadená dopravná značka ,,Zákaz vjazdu všetkým
motorovým vozidlám“ z Bytčice do Rosiny a späť.
Ad 17: Občania žiadajú, aby vedenie mesta dostatočne v predstihu vyhlasovalo oznamy, kedy
bude odstavená voda, plyn, elektrina,
Ad 18: Občania žiadajú vedenie mesta Žiliny, aby zabezpečilo znovu navrátenie časti ŽilinaJuh za METROM ( Hlinisko ) do volebného obvodu č. 6 - Bytčica. Občania, ktorí tam
bývajú, majú trvalý pobyt Bytčici, a táto časť je v k.u Bytčica.

Ad 19 : Občania žiadajú odvodnenie cesty na Záchrasti pri rodinnom dome p. Bandura.
Ad 20 : Občania sa pýtajú, kedy bude mesto Žilina opravovať výtlky v Bytčici.
Ad 21: Občania sa pýtajú, kedy budú Žilinské komunikácie
kanalizáciu.

čistiť rošty na dažďovú

Ad 22: Občania z Bytčice žiadajú umiestniť dopravnú značku ,, prejazd zakázaný“ na
nasledovne ulice ,, Chalupkova, Bystrická, Pažite, Antona Bielka “. Dôvod je, že
vodiči z Rosiny do Bytčice prechádzajú cez kopec, kde si urobili prejazdovú cestu cez
našu obec Bytčica. Doprava v našej obci je neúnosná, pretože vodiči veľkou
rýchlosťou jazdia po týchto uliciach. Tieto ulice nie sú prispôsobené na tak veľkú
premávku.
Ad 23: Občania z ulice Ametystová a Antona Bielka doručia na Mestsky úrad Žilina
,,Petíciou“, v ktorej žiadajú vedenie mesta Žilina o urýchlene riešenie ich problému.

Záver:
Na záver poslanci Mgr. Anton Trnovec a Bc. Jozef Juriš poďakovali občanom za ich
účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci jún 2019 v KD
v Bytčici. Všetky podnety budú odoslané prednostovi mestského úradu, ktorý ich následne
pridelí kompetentným vedúcim odborov MsÚ v Žiline.

Zapísal: Mgr. Anton Trnovec
V Žilne dňa 06.05.2019

