Zápisnica
zo stretnutia s občanmi Brodna 30.01.2014.
Občanov privítal poslanec Ján Púček, privítal zástupcov Povodia Váhu a projektantov, ktorí
pripravujú projekt na rekonštrukciu miestneho potoka Brodnianka.
Zástupca Povodia Váhu Ing. Slezáková informovala občanov o príprave projektovej
dokumentácie ktorú na verejnom stretnutí občanom predložili, vysvetlila celú problematiku
prekládky kanalizácie a iných inžinierskych sietí, ktoré si vyžiada rekonštrukcia potoka. Následne
občanom projektanti predstavili pripravovaný projekt a to jednotlivo podľa ich záujmov. Následne
bola otvorená diskusia.
Občania v diskusii požadovali, aby sa rekonštrukcia robila tak, aby došlo k rozšíreniu miestnej
komunikácie, na čo projektanti reagovali že rozšírenie je možné len za podmienky, že v určitých
úsekoch by došlo k posunutiu toku na jednu stranu k domom a to hlavne pri kostole, avšak súhlas na
zabratie pozemkov by musel dať každý vlastník, ktorého sa to dotýka.
Podľa vyjadrenia občanov vlastníkom pozemkov by malo byť mesto Žilina a preto táto vec
musí byť prejednaná so zástupcami mesta Žilina. O tomto zámere podľa projektantov bolo mesto
informované tak, že dnešné stretnutie sa uskutoční, avšak žiadny zástupca mesta sa na stretnutie
nedostavil. Neúčasť nevedel vysvetliť ani prítomný poslanec.
Z toho dôvodu občania navrhli aby zápisnica bola poslaná primátorovi mesta Žilina a žiadajú:
1. aby primátor mesta zabezpečil cez príslušný odbor kontakt na projektanov CABEX, s.r.o.
v zastúpení Ing. Peter Chládek, č.t. 0903/209021, mail: proj.cabex@nextra.sk a trvajú na tom,
aby pri ďaľšom stretnutí zástupcov Povodia Váhu, projektantov a občanov Brodna sa
zúčastnili aj zástupcovia mesta Žilina aby podali vyjadrenia k možnosti riešenia aj dopravy
v rámci vyvolanej investície potoka Brodnianka.
Následne prebehla diskusia s požiadavkami občanov:
1. Rozšírenie cintorína v Brodne, pretože nesúhlasia s tým, aby v budúcnosti boli občania
pochovávaní na cintoríne v Závodí;
2. Dobudovať kanalizáciu v Brodne;
3. Vyrezať prestárlé stromy na cintoríne, ktoré znečisťuje hroby ale okolie cintorína;
4. Vybudovať chodníky medzi hrobami na cintoríne – jedná sa o 5pásov v šírke cca 1 meter
o dĺžke 70 metrov;
5. Rekonštruovať miestnu komunikáciu vedľa cintorína s pokračovaním na Tobolky a späť na
ulicu Pod Skalicou;
6. Rekonštruovať ulicu Zaroháčovce;
7. Pripraviť názvy jednotlivých ulíc, pretože doposiaľ sú ulice nepomenované;
8. Po zime vykonať opravu výtlkov v celom Brodne.
Vypracoval:
poslanec Ján Púček

