
MZ Žilina, volebný obvod č. 8                          Miestna časť: VRANIE 

 

Zápisnica z poslanecké stretnutia dňa 7.6.2013 

 

Dňa 7.6.2013 sa uskutočnilo v kultúrnom dome Vranie stretnutie občanov s poslancami. 

Stretnutia sa zúčastnilo 46 občanov, ktorých privítal poslanec Púček. Informoval občanov 

o riešení požiadaviek občanov a to opravu výtlkov, odkanalizovanie dažďových vôd z ulice 

Drozdia, o príprave zabudovania troch retardérov ulice Vrania a o zámere možnosti 

zjednosmernenia ulíc Vrania a Stehlíková. Následne bola otvorená diskusia. Každý 

z prítomných vyslovil  nesúhlas so zjednosmernením ulíc Stehlíková a Vrania, okrem dvoch 

občanov. Trvajú na tom, aby stav miestnych komunikácií zostal tak, ako je, naopak žiadajú 

vedenie mesta zvýšiť kontrolu cestou mestskej polície, ale zároveň žiadajú, aby mesto 

vyzvalo štátnu políciu o častejšie meranie rýchlosti ulíc Vrania, Labutia, nakoľko vozidla aj 

niekoľkonásobne prekračujú povolenú rýchlosť. Taktiež občania konštatovali, že cieľom by 

nemalo byť skonfortnenie tranzitu na Kysuce, naopak mali by sa vykonať všetky možné 

opatrenia, aby sa tranzit znížil, pretože sústavne dochádza k dopravným nehodám, 

a ohrozovaniu života a zdravia občanov, zvlášť detí.  

     Občania opätovne poďakovali vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva za 

dokončenie rekonštrukcie KD, ale aj za priebežné plnenie ich požiadaviek.  

Požiadavky občanov: 

1. Navrhnúť a riešiť obchvat mimo mestskú časť Vranie tak, aby tranzit na Kysuce bol cez 

mestskú časť Vranie vylúčený.  

2. Žiadajú pána primátora, aby sa osobne  prišiel pozrieť na zosuvy miestnej komunikácie, 

ktorú prevzali od VUC do správy, nakoľko skutočne hrozí nebezpečenstvo zosuvu a ku 

škodám na majetku občanov. Podotýkajú, že už v súčasnej dobe sú spôsobené škody 

preťaženosťou tejto komunikácie v úseku ulice Vrania pri dome pani Maljarovej Anny, 

Miroslava Kovalovského a pri bývalom cintoríne. Určite je nutné v tomto prípade prizvať aj  

geodeta, aby sa k danému stavu taktiež vyjadril. Veľký zosuv hrozí aj nad a pod domom 

rodiny Ludvika Dupkalu a napriek tomu, že už z odboru životného prostredia v minulosti boli 

vykonané rôzne obhliadky doposiaľ občania nie sú informovaní, čo sa v tomto smere ďalej 

pripravuje. Odpoveď, že občania nesúhlasia s odpredajom pozemkov na rozšírenie 



komunikácie  a chodníku hrozba zosuvu nemá spojenie a nemôže to byť odpoveď na riziko 

zosuvu v dĺžke cca 200 bm. 

3. Požiadať Dopravný inšpektorát PZ Žilina, aby uskutočnili viackrát v tejto časti meranie 

rýchlosti, zvlášť na ulici Vrania a Labutia. 

4. Žiadajú, aby pri prípravách zmeny názvu ulíc v komisiách boli vždy prítomní aj poslanci za 

jednotlivú mestskú časť, ktorí by informovali občanov o zámere skôr, ako k zmene názvu 

príde. 

5. Žiadajú kontrolu na ulici Stehlíková, pretože sa tam nerešpektuje značka Zákaz vjazdu 

a túto komunikáciu využívajú tranzitné vozidlá smerujúce do Kysuce. 

6. Žiadajú obnoviť dopravné značky na jednotlivých križovatkách, pretože neplnia funkciu, sú 

absolútne skorodované. Na križovatke Stehlíková a K Rochovici dodať značku  upozorňujúcu 

vyznačenie hlavnej a vedľajšej cesty, prípadne umiestniť značku Daj prednosť v jazde.  

7. Žiadajú reguláciu miestneho potoka od ulice K Rochovici až po sútok Kysuce.  

8. Žiadajú vedenie mesta, či je možné pripraviť projekt ČOV v celej mestskej časti Vranie, 

nakoľko táto nie je odkanalizovaná pre zlý terén, s tým, aby mesto na tento projekt 

a realizáciu čerpalo z európskych fondov, s tým, že určitú časť podľa predpisov by si občania 

zaplatili sami.  

9. Žiadajú o náter závesnej lávky do Brodna cez Kysucu, čím sa predĺži jej životnosť. Toto už 

malo byť riešené, no doposiaľ to ešte nebolo uskutočnené. 

10. Žiadajú vyznačenie konečnej autobusovej zastávky a dodanie jednej lavičky na sedenie 

v novo vybudovanej autobusovej zastávky v časti pri KD vrátane označenia príchodu 

a odchodu autobusov. 

11. Žiadajú dokončiť ohradenie celého cintorína vrátane prívodu vody tak, ako to je na iných 

miestnych cintorínoch.  

    Na záver poslanec Púček poďakoval za účasť na stretnutí, za účasť na verejných brigádach  

i za to, že občania poďakovali vedeniu mesta, ktoré sa snaží pomerne rýchlo riešiť všetky 

problémy občanov. 

 

 

                                               Vypracoval: Púček Ján, poslanec MZ Žilina za 8. volebný obvod 

 

 

Poslanec Púček oznamuje svoju mailovú adresu janpucek54@gmail.com 


