
Zápisnica 

zo stretnutia poslancov volebného obvodu č. 1 s občanmi mesta Žilina, konaného dňa 15. 06. 2011 

v Mestskom úrade Žilina 

Prítomný poslanec VO č. 1 : p . Brezovská 

Prítomní občania : občania Starého mesta Žilina – dotknutých častí  - Ul. Na Priekope, Ul. Vuruma, 

Dolný Val, Horný Val 

Na stretnutí občania dotknutých častí vzniesli nasledovné dotazy a kritické pripomienky : 

1/ vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta Žilina, do Mestskej pamiatkovej rezervácie – 

nedodržiavanie schválených VZN zo strany vodičov motorových vozidiel, potreba ochrany MPR 

2/ potreba vypracovania a pripomienkovania zo strany občanov mesta VZN o vjazde motorových 

vozidiel do MPR, zapracovať do VZN , aby  zásobovanie sa realizovalo len v nočných hodinách tak ako 

v ČR, 

3/ v letnej sezóne -  časté vjazdy motocyklistov do MPR, pešej zóny, bicyklistov – ohrozovanie 

bezpečnosti chodcov, návštevníkov mesta, porušovanie VZN    

4/ parkovanie ( naďalej) motorových vozidiel na zakázaných nevyhradených  miestach v Starej časti 

mesta – Dolný a Horný Val, Na Priekope, Ul. Vuruma a podobne,   

5/ Ul. Kuzmányho –  časté porušovanie zákazu vjazdu  motorových (aj súkromných) vozidiel  – 

vodičmi mesta Žilina, ale aj okolitých miest Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča,   

6/ neporiadok, rušenie nočného pokoja v Starej časti mesta – osobitne  na konci pracovného týždňa, 

7/ venčenie psov – zákaz venčenia, vodenia a znečisťovania na mestskej zeleni v Mestskej 

pamiatkovej rezervácií – prijať adekvátne VZN mesta Žilina, podobne ako v ostatných mestách SR,   

8/ Ul. Dolný Val – Trhovisko – predávajúci rozširujú stánky, tovar aj na príjazdovú pozemnú 

komunikáciu  – prechod chodcov a ostatných motorových vozidiel – obmedzený,   

9/ riešiť prenosné parkovacie karty tak, aby sa vzťahovali len na 1 motorové vozidlo,  

10/ kritické pripomienky na prácu Mestskej polície v Žiline  - v Starej časti mesta – pri dodržiavaní 

schválených VZN – napr. vjazde motorových vozidiel, zákazu vjazdu, venčení/vodení psov, 

dodržiavaní poriadku a celkovej bezpečnosti obyčajných občanov a podobne     

  

V Žiline 16. 06. 2011                                             Brezovská v.r.  – poslanec za volebný obvod č. 1 

  

 

    


