Zápisnica č. 2/2019 Bytčica
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

20.02.2019

Miesto konania:

Bytčica, kultúrny dom

Prítomní:

Mgr. Anton Trnovec, Bc.Jozef Juriš, Mgr. Ladislav Zemánek -MP.
27 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.

Podnety občanov:
Ad 2:

Občania žiadajú, aby sa riešil problém s prejazdom aut z diaľnice D1 smerom
z Lietavskej Lúčky do Žiliny cez Bytčicu. Na cesta 1/64 je dopravný kolaps.

Ad 3:

Občania upozornili na upchatý rigol popri ceste 1/64 a to v celom úseku v našej
obci Bytčica. Rigol slúži na odvodenie dažďovej vody. Cestu spravuje SSC.

Ad 4:

Občania žiadajú, aby mesto Žilina doplnilo do našej obce kamery z dôvodu
poškodzovania mestského a súkromného majetku.

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, aby osadili dopravne značky ,, SLEPÁ
ULICA“ a to konkrétne na ulice: Matúškova, Na Záchrasti, Lipovecká, Chalupkova,
Záchrastie, Na Stanicu.

Ad 7:

Občania sa sťažovali na zlú zimnú údržbu v našej obci v mesiaci január a február.
Zástavky MHD boli často neudržiavané.

Ad 8:

Občania žiadajú Mesto Žilina, aby zaradilo do investičného plánu Mesta na rok 2019
vybudovanie nového chodníka od kostola k bývalej konečnej MHD.

Ad 9:

Občania nahlásili nefunkčný rozhlas č.5, 59,17,7.

Ad 10: Občania žiadajú, aby Mesto Žilina odbor dopravy preverilo, či oplotenie cesty smerom
s Bytčice do Rosiny má vydané povolenie na záber mestskej komunikácie.
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 žiadajú, aby pri vyhlasovaní v miestnom rozhlase vyhlasovateľ zosúladil
nastavenie zariadenia tak, aby bolo riadne počuť oznam v miestnom rozhlase. Často
sa opakuje, že hudbu dobre počuť a oznam nerozumieť.
Ad 15: Občania sa pýtajú, kedy bude zjednosmernená ulica Bystrická, ktorá je v tesnej
blízkosti cesty 1/64. V súčasnosti je tam obojsmerná zákazova značka.
Ad 16: Občania žiadajú, aby odbor dopravy preveril, či je v súlade so zákonom osadenie
stavebnej bunky v križovatke, a to na ulici Bystrická smerom do Rosiny z Bytčice.
Vjazd a výjazd je nebezpečný. Občania žiadajú, aby ODI PZ vykonal kontrolu.
Ad 17: Občania sa pýtajú , kedy sa budú čistiť chodníky aj miestne komunikácie v našej obci.
Ad 18: Občania upozornili na pohybujúce sa líšky v našej obci. Občania sa boja o svoju
bezpečnosť.

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 apríl 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 25.02.2019

