MESTSKÝ VÝBOR Č.2 ( HLINY V., VI., VII. A BORIK) PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE

Predseda: Ing.arch. Dušan Maňák, Bajzova 28, tel. 72 320 97, 0903 535 345, e-mail: ma.at@stonlne.sk
Poslanci: Peter Fiabáne, Mgr., Peter Ničík, Mgr., Kolenčiak Miroslav
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MV KONANÉHO DŇA 06. 09. 2017 o 17.00 hod. v jedálni ZŠ Hliny V
MAŇÁK Dušan, Ing.arch.
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Prítomný
Prítomný
Neprítomný - ospravedlnený
Neprítomný - ospravedlnený

Prezenčná listina prítomných na zasadnutí MV v prílohe záznamu
Na základe podnetov vynesených na dnešnom zasadnutí je požadované:
9.1.Rudiny I
– petícia za zníženie podlažnosti pripravovanej zástavby
Zástupkyne petičného výboru informovali o podaní petície ktorá má za cieľ zmenšiť výškový rozdiel
navrhovanej a pripravovanej zástavby bytového domu voči existujúcej zástavbe nízkopodlažných RD.
Zároveň požiadali o jej podporu aj poslancov zastupujúcich tento obvod.
9.2. Hlinská 34,36,38 – stromová zeleň pred aj za objektom
- požiadavka na orezanie stromov
Opakovaná požiadavka na orezanie stromov – zástupcovia mesta už boli na obhliadke súčasného stavu,
s prísľubom riešiť zistený stav , do dnešného dňa sa ale tieto práce neuskutočnili.
9.3. Hlinská 34,36, 38 – poškodená detská šmykľavka
Na detskom ihrisku za domom je zlomená detská šmykľavka požiadavka na jej opravu
9.4. Hlinská 34,36, 38 – komunikácia
Na existujúcej komunikácia po daždi vzniká veľká neodvodnená plocha kde zostává dažďová voda –
opakovaná požiadavka na riešenie tejto situácie.
9.4. Hlinská 34,36, 38 – verejné osvetlenie
Chýbajúce stožiar VO v priestore za domom , požiadavka zverejniť koncepciu rekonštrukcie VO pre
možnosť pripomienkovania občanmi mesta v jednotlivých mestských častiach.
9.5. Hečkova – Poľná – verejné osvetlenie
Opakovaná požiadavka doplniť verejné osvetlenie na pešej spojnici ulíc Hečkova a Poľná k zastávke MHDdetto bod 9.4. požiadavka zverejniť koncepciu rekonštrukcie VO pre možnosť pripomienkovania občanmi
mesta v jednotlivých mestských častiach.
9.6. Hečkova – oprava chodníkov
Dokončený rozsah opravy chodníkov v tejto zóne je nedostatočný požiadavka na ďalšie investície pre ich
opravu.
9.7. Hečkova a okolitá zóna – parkovanie dodávkových a nákladných vozidiel
Požiadavka na účinnejšie riešenie zákazu vjazdu a parkovania v obytnej zóne, požiadavka doplniť aj
dopravné značenie so zákazom vjazdu a parkovania NA v obytnej zóne .
9.8. Hečkova a okolitá zóna – požiadavka na celkové skľudnenie dopravy v obytnej zóne
Požiadavka na riešenie revitalizácie celej okolitej zóny spojená so skľudnením dopravy – opakovaná
požiadavka pri riešení problémov dopravnej obsluhy, parkovania a pohybu vozidiel pre TKO pri stretnutiach
s vedúcim odboru dopravy na Hečkovej ulici.
9.9. Nešporova ulica – vjazd vozidiel na peší chodník
Požiadavka doplnIiť chýbajúci stĺpik na križovatke Nešporovej a Rudnaya pre zamedzenie prístupu
osobných motorových vozidiel na hlavný peší priestor Nešporovej s prístupom na peší most.
9.10. Bajzova ulica – nelegálne kŕmenie holubov
Bajzova ulica – nepárne čísla pri OD LIEDL , bezdomovec v tomto uzemí systematicky prikrmuje holubov,
ktorý znečisťujú okolité územie a sú potenciálnym zdrojom hygienickej nákazy.
Zapísal a zodpovedá za správnosť zápisu : Dušan Maňák
Na vedomie
MsÚ Žilina – prednosta Mestského úradu
MsÚ Žilina – vedúci odboru ŽP
MsÚ Žilina – vedúci odboru dopravy

