Zápisnica
zo stretnutia poslancov Mestského zastupiteľstva  v Žiline – volebného obvodu č. 1 s občanmi mesta Žilina, konaného dňa 09.02. 2011, v Mestskom úrade v Žiline

Prítomní poslanci  : PhDr .Brezovská, MUDr. Popluhár, PhD.
Prítomní občania   : p. Bača, p. Šamaj, p. Mizera, p. Schroner

Program stretnutia : 
Zo strany občanov – obyvateľov volebného obvodu č. 1  boli vznesené nasledovné podnety :
1/ prerozdelenie volebného obvodu č. 1 (zredukovať volebný obvod č. 1 o časť Hliny I-IV, Hliny VIII – vzhľadom k špecifikám problémov starého mesta ),
2/ harmonogram stretnutí s poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej „MZ“) uverejniť aj prostredníctvom médií, regionálnej tlače,
3/ posunúť začiatok stretnutí poslancov MZ –VO č. 1 s občanmi mesta na 16,00 hodinu – každú párnu stredu,
4/ dodržiavanie VZN mesta Žilina  - obmedziť počet povolení vjazdu motorových vozidiel (vrátane prenosných povolení resp. ich zrušenie) Mestskej pamiatkovej rezervácie, pešej zóny mesta Žilina, pripraviť aktuálne VZN o vjazde motorových vozidiel do pešej zóny mesta, zefektívnenie činnosti mestskej polície pri kontrole dodržiavania VZN, technické/elektronické zabezpečenie vstupu do historickej časti (napr. čipová karta pre občanov s trvalým pobytom v historickej časti mesta, zásobovanie - obmedzený prístup, vstup), v minulosti problém nedôsledne riešený, zrealizovať monitor vjazdov a výjazdov, iniciovať verejnú diskusiu občanov s predstaviteľmi mesta            
5/ riešenie dopravnej situácie na Ul. Kuzmányho, dodržiavanie VZN, platnej legislatívy
6/nedodržiavanie zákazu vjazdu do Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta zo strany niektorých prevádzkovateľov služieb (napr. Taxi, reštauračných zariadení, obchodov), nedôsledná kontrola zo strany Mestskej polície v Žiline (ďalej MsP), 
7/ zaviesť tzv. rajonizáciu MsP, posilniť hliadky v meste, neriešiť len nesprávne zaparkované autá, ale zabezpečovať aj verejný poriadok, bezpečnosť občanov, čistotu mesta, zintezívniť hliadky (pešie) polície cez víkendy v centre mesta – hlavne vo večerných hodinách, v neosvetlených nebezpečných  mestských častiach,  riešiť problém hluku v meste hlavne po 22,00 hodine aj zo strany MsP, 
8/ venčenie psov – absentuje kontrola aj zo strany MsP, nedodržiavanie VZN, v meste nie sú umiestnené igelitové vrecká pri smetných nádobách, 
9/ odstrániť / premiestniť pódium na Mariánskom námestí, ktoré v súčasnosti nie je využívané,
10/ riešiť Ul. Národnú – pešiu zónu, vstup zo Železničnej stanice (ŽS), umiestnenie betónových kvetináčov pred vchodom a východom na ŽS – slúžia namiesto pôvodného zámeru len ako odpadkové koše a miesto, kde prespávajú spoločensky neprispôsobiví občania, občania drogovo závislí, zaoberať sa otázkou bezpečnosti občanov, technicky riešiť podchod pri železničnej stanici, umiestniť nové zábrany nad podchodom – podaná písomná žiadosť p. Š. Schronera  dňa 09. 02. 2011 – príloha č. 1, riešiť otázku osvetlenia, elektroinštalácie v podchode, 
11/prejednaná písomná žiadosť p. Š. Schronera o zverejnenie nákladov vykonaných v jarných mesiacoch  roku 2010 na čistenie travertínu a schodov v priestore podchodu ŽS  - príloha č. 2,  
12/ iniciovať stretnutie občanov volebného obvodu č. 1 s náčelníkom Mestskej polície v Žiline, primátorom mesta Žilina .     

V Žiline dňa 11. 02. 2011                                     p. Brezovská,  p. Popluhár
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