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Pripomienky a poţiadavky občanov, ktoré neboli splnené, alebo boli splnené iba čiastočne a ostali
v sledovaní.
(V číslovaní bodov prvé číslo znamená číslo zápisnice a číslo za lomítkom bod ktorý nebol splnený,
alebo bol splnený iba čiastočne.)
2/1

Natrieť existujúce zábradlie pozdĺž Hlinskej ulice v úseku od zastávky MHD Poľná
po ul. Kraskova

2/7

Investičné a neinvestičné akcie požadované v tomto volebnom období riešiť
a zaradiť do rozpočtu mesta nasledovne:

2/7.1

Parkovacie plochy pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ul. Hlinská v úseku od Váhostavu
smerom do centra mesta.

2/7.2

Koncepcia dopravného riešenia pre ukľudnenie dopravy v obytnom území – HLINY V, VI, VII
a Bôrik, doplnenie chýbajúcich plôch a kapacít statickej dopravy.

2/7.3

Koncepcia a spôsob parkovania pri novorealizovanej Telocvični ZŠ Hliny V.

2/7.4

Koncepcia parkovania pri administratívnom objekte VURAL na ul Rudnaya.

2/7.5

Komplexná rekonštrukcia a rozšírenie parkovísk na ul. Bajzovej

2/7.6

Okruţná kriţovatka na ul. Hlinskej pri OC BILLA.

2/7.7

Ochrana existujúcej s výsadba novej zelene.

2/7.8

Komplexná rekonštrukcia Bôrického parku.

4/3.

Dokončiť ihrisko na ulici Andreja Ţarnova.

4/4.

Vybudovať prepojenie dvoch slepých ulíc Ruţová-Ruţová v dĺţke cca 10 m a zároveň ich
zjednosmerniť.

4/6.

Rekonštrukcia prístupových chodníkov a obrubníkov k bytovým domom na ul. Hečkova, vchod
č. 34, 36 a 40 (rovnako ako je opravený chodník pred vchodom č. 38)

5/1.

Pri rozšírení parkovacích plôch pred obytnými domami č. 719, 720,721 na ulici Hlinská v úseku
od Váhostavu smerom do mesta (rozšírenie parkovísk je zaradené do investičného plánu akcií
budúceho obdobia). Riešiť v predstihu výrub alebo orezanie stromov nad jestvujúcim
chodníkom uţ počas najbliţšieho obdobia vegetačného kľudu.

5/2.

Poţadujeme, aby pracovníci odboru ţivotného prostredia vykonali obhliadku zelene na Hlinách
VII a posúdili, ktoré stromy je potrebné u dôvodu prehustenia vyrúbať a ktoré orezať. Práce
vykonať tieţ počas najbliţšieho obdobia vegetačného kľudu.
Obhliadka vykonaná.

7/2.

Na výjazde pod Veľkogaráţami (Hliny VII) smerom od Bratislavy ku Váhostavu (Hlinská ulica),
upraviť prechod pre chodcov (dopravnou značkou STOP alebo zrkadlom) tak, aby bola
zabezpečená väčšia bezpečnosť chodcov. Chodec neskoro uvidí prichádzajúce vozidlá zľava.
Poznámka: Poţiadavka je v riešení.

8/1.

Na ulici Hečkova od kriţovatky (od č.d.17) smerom k internátom vodiči jazdia neprimeranou
rýchlosťou. V minulosti občania poţadovali vytvoriť ulicu s jednosmernou premávkou, prípadne
osadiť spomaľovač rýchlosti (retardér). Opakovaná ţiadosť na takéto riešenie bola z úrovne
ODI zamietnutá. Aj z tohto dôvodu občania ţiadajú, aby na tejto ulici bolo vykonávané občasné
meranie rýchlosti vozidiel príslušnými orgánmi.
Poţiadavka sa plní priebeţne

9/2.

Na ulici A. Rudnaya pri VURALE dochádza k sústavnému porušovaniu dopravných predpisov
/§23, ods.1 a § 25, ods.1 Zákona o cestnej premávke/ parkujúcimi vozidlami v oboch smeroch.
Domnievame sa, ţe táto skutočnosť je spôsobená aj tým, ţe majiteľ VURALU bráni parkovanie
na svojich pozemkoch, pričom parkujúce vozidlá sú klientmi VURALU. Poţadujeme, aby
príslušné oddelenie MsÚ preverilo v zmysle platnej STN rozpor medzi poţadovanými
a skutočnými parkovacími kapacitami.

9/3.

Opätovná poţiadavka občanov /pôvodná č. j. 1199/2011-2214/2011-ODKS-SLA zo dňa
24.1.2011/ na orezanie stromov, opravu chodníkov a vyčistenie kanalizácie na ulici A. Rudnaya.

9/4.

Poţiadavka občanov ul. Bajzova 26-32 na orezanie 2 ks vŕb nad parkoviskom pred zimnou
sezónou za účasti poslanca Ing. D. Maňáka. Hrozí poškodenie parkujúcich vozidiel.

9/5.

Poţiadavka občanov z Gabčíkovej ulice na Bôriku na opravu nájazdu z ul. Andreja Ţarnova,
ktorý poškodzuje podvozky os. mot. vozidiel. Kontaktovať poslanca p. P. Ničíka.

9/6.

Poţiadavka občanov Bôrika na vyriešenie bezpečného prechodu z aut. zastávky pri
volejbalovom ihrisku smer Solinky, peší prechod cez Tajovského ulicu. Za účasti poslanca
P. Ničíka.

10/2.

Poţiadavka občanov na riešenie spôsobu uzatvorených objektov pre kontajnery TKO tak, aby
bol zamedzený prístup neprispôsobivým občanom. V prípade, ţe Mesto Ţilina sa rozhodne pre
tento spôsob, je poţiadavka riešiť takýto objekt prioritne na Hlinskej č. 32.

10/4.

Obnoviť informačnú skrinku pri zástavke MHD Poľná a zverejniť aktuálne informácie pre
občanov (napr. predstavenia Mestského divadla a rôzne aktivity Mesta).
(Informačná skrinka je.)

10/5.

Na základe poţiadavky OZ Mulica, Mestský výbor č. 2 súhlasí s ich návrhom ″cyklotrasy″ na
príslušnom území v mestských častí (Hliny V, VI, VII a Bôrik) O definitívnom trasovaní nech
rozhodne odbor dopravy.

Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Ing. Štefan Pieš

