Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno
tel.: 0915 837557, E-mail: janpazicky.za@gmail.com

ZÁPISNICA
z
mimoriadneho stretnutia poslanca s občanmi Vrania

Dňa 04.04.2019 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa uskutočnilo mimoriadne
stretnutie poslanca s občanmi mestskej časti Vranie. Stretnutia sa zúčastnil poslanec
Ing. Ján Pažický, za Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ing. Ján Šimko - dopravnoprevádzkový námestník a Ing. Anna Kováčová – vedúca oddelenia tvorby grafikonov
a asistent výboru mestskej časti – Výboru č.8 – Ing. Darina Bobáňová.
V úvode poslanec Pažický predstavil a privítal hostí a prítomných občanov a oboznámil
ich s programom stretnutia – prerokovanie časov odchodov prvých ranných autobusov
linky MHD č.30 – po uvedení do prevádzky novej lávky Brodno – Vranie. Keďže sa jedná
o záležitosť, týkajúcu sa značnej časti občanov Vrania, ktorí MHD využívajú, poslanec
zvolal toto mimoriadne stretnutie, aby sa k danej téme malo možnosť vyjadriť čo najviac
občanov.
V úvode poslanec Pažický informoval, že lávka Brodno-Vranie bude sprístupnená pre
verejnosť od 6.4.2019. V termíne od 10.4.2019 do 15.4.2019 vrátane, prebehnú na lávke
ešte dodatočné úpravy a bude pre verejnosť uzavretá. Kyvadlová doprava bude
zabezpečená od 6.4.2019 do 15.4.2019. Od 16.4.2019 bude lávka otvorená a kyvadlová
doprava už nebude poskytovaná.
Počas výstavby lávky boli odchody prvých ranných spojov linky č.30 z Vrania posunuté z
5:15, 6:15, 7:15 na 5:05, 6:05 a 7:05. Odchody uvedených spojov zo zastávky
Železničná stanica zostali nezmenené s následným čakaním 10 minút na zastávke.
(Ing. Šimko)
V rámci krátkej diskusie vyplynul návrh , aby sa tieto 3 ranné spoje o 5:05, 6:05 a
7:05 vrátili späť na pôvodné časy odchodov, tak ako bolo predtým.
Poslanec Pažický vyzval prítomných občanov, aby sa vyjadrili k tomuto návrhu Prítomní
občania hlasovaním vyjadrili jednohlasný súhlas s predloženým návrhom.
Podľa analýzy za obdobie od 06.11.2018 do 26.03.2019 zo štyroch pridaných spojov
linky č.30 cestovalo v priemere najviac ľudí spojom o 8:25 smer Vranie – Centrum, a to 9
osôb, s odchodom o 10:25 - 4 osoby, 20:15 – 1 osoba, 21:37 – 0-osôb. (Ing. Kováčová)
Z diskusie vyplynul návrh naďalej ponechať len spoj o 8:25 smer Vranie –
Centrum, ostatné spoje z dôvodu slabého využívania občanmi zrušiť.
Poslanec Pažický vyzval prítomných občanov, aby sa vyjadrili k tomuto návrhu.
Prítomní občania hlasovaním vyjadrili jednohlasný súhlas s predloženým návrhom.
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Požiadavka občanov je aj pre spoj smer od ŽILPA – Internátna okolo 13:00. Existujúci
spoj premáva s odchodom o 12:53 a potom až 14:43. Odznela požiadavka na návrh
zmeny grafikonu – hľadať spoj s odchodom medzi 13:30 až 13:43. DPMŽ pripraví
úpravu grafikonu pre tento návrh spoja, o čom budú občania informovaní.
Ing. Šimko požiadal poslanca o pomoc pri vyriešení problému otáčania autobusu na
konečnej zastávke vo Vraní. Keďže v priestore križovatky často parkujú vozidlá, táto
skutočnosť sťažuje vodičom otáčanie autobusu. Je potrebné zabezpečiť, aby popri
kaplnke nestáli autá. Bude potrebné požiadať MP o častejšie hliadkovanie v danej
lokalite, nakoľko v danom priestore sústavne parkujú vozidlá aj napriek umiestnenému
dopravnému značeniu. Ideálna by bola pevná zábrana, prípadne zabezpečiť vodorovné
dopravné značenie – vyznačenie žltou farbou plochy -cez odbor dopravy.
Prítomní občania požiadali, aby počas víkendov u linky č. 30 s odchodom 5:05 z Vrania
a u linky č. 21 s odchodom z Považského Chlmca o 5:09, vodiči týchto spojov
koordinovali vysielačkou svoju jazdu, aby linka č. 21 krátko počkala v Budatíne, alebo na
zastávke Kysucká prichádzajúci spoj č.30, aby cestujúci z linky č. 30 mohli prestúpiť na
linku č.21. Prípadne aby odchod linky č. 21 bol o krátku dobu posunutý na neskôr.
Z ďalšej diskusie vyplynul záver, že DPMŽ zabezpečí dodatkové tabule do autobusov
o tom, že autobus ide bez posily, aby občania zbytočne nečakali na posilový spoj
(problém vzniká z dôvodu nedostatku vodičov autobusov). Zároveň zabezpečí toto
oznámenie informáciou na zastávke Štefánikovo námestie, Železničná stanica
výraznými farbami – vozeň bez posily. (Ing. Kováčová)
V ďalšom odznela požiadavka na zabezpečenie doplnenia jedného ranného spoja počas
víkendov zo Žiliny do Vrania.
Na záver tejto časti stretnutia poslanec Pažický vyjadril poďakovanie prítomným
zástupcom z Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., ktorí účasť na stretnutí ukončili.
V ďalšej časti poslanec Pažický informoval občanov o tom, že na najbližšom rokovaní
Mestského zastupiteľstva bude prerokovaná požiadavka pána J. Tomašca, aby mesto
Žilina odkúpilo jeho pozemok, ktorý je využívaný ako cintorín vo Vraní. Podľa poslanca,
aj podľa názoru prítomných je žiadúce, aby bol pozemok majetkovoprávne
vysporiadaný.
V závere poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na stretnutí, ktoré
následne ukončil.

Zapísal: Ing. Darina Bobáňová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8
Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline
za volebný obvod č. 8
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