
ZÁPISNICA 

 Na základe výstavby oporných múrov mestskej časti Vranie ulíc Vrania, Drozdia poslanec 

Púček vykonal stretnutie s občanmi či už vlastníkov nehnuteľností, kde sa prevádza výstavba 

oporných múrov, ale i ďalších občanov, s ktorými poslanec priamo na tvare miesta komunikoval, 

pýtal sa na názory občanov, ich požiadavky a pod.  

 Poslanec viedol i komunikáciu s vedením OZ Naše Vranie, ako aj s predsedníčkou Jednoty 

dôchodcov Vranie, ale aj vedením DHZ Vranie. Zástupcovia organizácií Vrania, ale aj občania touto 

cestou ďakujú vedeniu mesta Žilina, ale i poslancom mestského zastupiteľstva, že sa plnia požiadavky 

občanov, zvlášť požiadavky, ako napríklad výstavba oporných múrov, ktorá zabezpečí bezpečnosť 

chodcov, ale i bezpečnosť premávky.  

 Poslanec sa stretol i so sťažnosťou jednej rodiny, ktorá pre svoju podnikateľskú činnosť 

nemala záujem pochopiť čiastočne obmedzenie premávky a nepáčilo sa jej to, že prečo práve teraz sa 

takáto výstavba oporných múrov prevádza a blokuje sa doprava. Napriek vysvetleniu, že sa to robí 

preto, lebo je to havarijný stav a 99% občanov nemá s tým problém, pretože zhotoviteľ skutočne len 

v minimálnej dobe obmedzuje premávku a viacmenej sa snaží premávku riadiť tak, aby vodiči mohli 

v čo najkratšej dobe prechádzať. I napriek takémuto vysvetleniu nabehlo do našej mestskej časti 

niekoľko novinárov, televízne štáby, ktorých viacmenej zaujímalo možnosť nadávok občanov, ktoré 

by boli pre médiá senzáciou, čo sa však určite nepodarilo, pretože vysoké investície mestskej časti 

Vranie zabezpečujú vďaka vedeniu mesta a poslancov bezpečnosť, čo by malo byť prioritou pre 

občanov a v skutočnosti to tak aj je.  

 Občania žiadajú cestou poslancov volebného obvodu č. 8, aby sa zasadili za prioritnú vec 

vybudovania novej lávky ponad Kysucu z Vrania do Brodna, nakoľko doterajšia lávka už nespĺňa 

bezpečnostné podmienky prechodu chodcov i napriek tomu, že stále je udržiavaná je nutné nájsť 

finančné prostriedky a výstavbu uskutočniť podľa pripravených a schválených projektov a pod.  

 Ďalšia požiadavka: je to zabezpečiť 6 kusov lavíc na sedenie v dĺžke cca 2m jeden kus do 

miestnej kaplnky, ktorá občanom slúži ako náhrada Domu Smútku. 

 Žiadajú tiež ozvučenie miestnej kaplnky – Domu Smútku.  

 Žiadajú vykúpiť pozemok pod miestnym cintorínom, ktorý je možné využiť na parkovaciu 

plochu pri cintoríne, priestor na kontajner smetí, ale aj výstavbu menšieho Domu Smútku, ktorý 

doposiaľ mestská časť Vranie nemá (vlastníci ponúkajú tento pozemok cca za 9€/m2 , prípadne 

dohoda, čo je určite výhodou pre mesto Žilina).  

 Žiadajú o informáciu, či sa podarilo zabezpečiť zachovanie dočasného mostu ponad Kysucu 

do ukončenia výstavby diaľnice na KNM, pretože tento most pomohol občanom upokojiť dopravu cez 

Vranie, zlepšilo sa životné prostredie tým, že je menej hluku, menej prachu za čo opätovne ďakujú 

pánovi primátorovi, ale i ostatným, ktorý sa za túto našu spokojnosť pričinili.  

 Žiadajú umiestniť dve zrkadlá na ulicu Stehličia v úseku pri bývalej materskej škole a pred 

križovatkou ulice Labutia – Stračia, nakoľko sú tieto úseky neprehľadné a môže dôjsť v týchto 

úsekoch k nehode prípadne zraneniu chodcov. 

 Poslanec Púček občanom poďakoval za ich ochotu prejednať  veci aj priamo v teréne, i za to, 

že podali podnety, ktoré sú obsahom tejto zápisnice. 
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