
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá 
Praha, konaného dňa 01.03.2018 

 
Prítomní poslanci: 
PaedDr. Ľudmila Chodelková 
Ludovít Vandlík - MP 
 
Neprítomní a ospravedlnení: 
MUDr. Peter Bačinský  
MUDr. Róbert Ficek 
MUDr. Peter Durmis 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 
 
Prítomní občania a zástupca MP: 
príloha - prezenčná listina 
 
Program: 
1. Privítanie prítomných. 
2. Podnety občanov a diskusia 
3. Záver 
 
1. Privítanie 
Ľudmila Chodelková privítala prítomných. 
 
2. Podnety občanov a diskusia: 
 
 Pán Buchel 

 Poukazuje na práce, ktoré prebiehajú pri osvetlení na Hlinách VIII. Lichardova ulica, 
stĺpy osvetlenia sú vyosené, treba preveriť či to je tak správne. 

 Na Lichardovej ulici treba zabezpečiť logistiku výrubu stromov, niektoré stromy sú 
nahnuté a môžu spadnúť, avšak napriek tomu, že došlo k výrubu stromov, takéto 
stromy v tejto zóne zostali. 

 Občania žiadajú na detskom ihrisku na Hlinách VIII. doplniť siete na brankách., 
naviesť štrk, kamienky... 

 Po zime  nerozoznať hranicu chodníka od trávnatej plochy, je potrebné to vyčistiť. 
 Na Lichardovej 3 stojí už 3 mesiace nepojazdné auto, je potrebné ho odtiahnuť. 

 
 Pán Fišera 

 Ponúka spolu s pánom Buchelom mestu pomoc pri čistení parkovísk a čiarovaní 
parkoviska na Hlinách VIII. Lichardova ulica. 

 Žiada odpoveď ohľadom parkovania na Hlinách VIII., kde predložil projekt možnosti 
vytvorenia nových parkovacích miest so zachovaním zelene a stále trvá na tom, že 
mesto by sa tým malo zaoberať, taktiež poslanci súhlasia s daným riešením a preto 
žiadajú mesto aby sa  tým zaoberalo. Všetky podklady boli už na mesto zaslané. 



Pani  Krištofíková 

 na Bulvári podchod pod laubňami pre autá smerom dole k RÚVZ: pod laubňami v 
podchode parkujú autá, čo nie je vhodné, bolo by tam potrebné osadiť značku zákaz 
parkovania. 

Pani Michlíková 

 Na Bulvári za mäsiarmi vo dvore zastavajú autá popred smetné koše a smetiari ich 
nemôžu vysypať, treba situáciu priebežne riešiť. 

 Taktiež tam boli zrezané stromy a konáre neboli do dnešného dňa odvezené. 
 

Pán Sirocký 
 

 Prečo bolo na Puškinovej ulici postavené nové ihrisko a nebolo to prejednané s 
občanmi, alebo poslancami. Zbytočná investícia, prečo sa nezrekonštruovalo staré 
ihrisko? 

 Prečo sú v tejto časti štyri kontajnery na šatstvo, nestačil by jeden? 
 Osvetlenie Hliny IV, sú osadené stĺpiky a nie je tam žiadna zeleň, ktorá tam predtým 

bola. 
 V tejto časti je potrebné urobiť čiary na parkovanie. 

Pán Horváth 

 pán Horváth prostredníctvom Emailu zaslal požiadavky v znení: chcem Vás láskavo 
požiadať o pomoc pri opravách a údržbe komunikácii, parkovísk a zberného miesta 
odpadu. V prílohe zasielam mapu s prehľadom plôch a fotografie z výtlkov na 
predmetných komunikáciách. (čísla v krúžku na plochách sú čísla fotografií). 

 Najlacnejším aj najjednoduchším riešením je " zaplátať" výtlky - cca 40 m2, ale 
privítali by sme nové asfaltové koberce na vyznačené plochy - celkom cca 340 m2. 
 Obyvatelia nášho domu požadujú aj opravu zberného miesta odpadu, ako aj 
dokončenie zemných prác pri novom osvetlení, za ktoré sme Vám vďační, aj keď ešte 
nie je zapojené na el. prúd, ale veríme, že to bude čoskoro. Mapa a fotografie v 
prílohe 
  

 

 

Vypracovala: Ľ. Chodelková 


















	Marec 2018
	1. Plocha na kontajnery
	2. Výtlky vo dvore
	3. Detail výtlku
	4. Výtlky na parkovisku za domom
	5. Nedokončený spätný zásyp zeminy
	6. Výtlky na parkovisku
	Foto+plochy
	Mapa J. Fándlyho

