MESTSKÝ VÝBOR č. 7 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota pri MZ
v ŽILINE
Poslanci:
František Kosa
Mgr.Branislav Delinčák
Zápisnica č. 02/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 27. 01. 2015 v budove ZŠ
Závodie
Prítomní: Kosa František
Mgr. Branislav Delinčák
Občania
Program:
1. Pripomienky občanov
-

Regulácia potoka Bradová – vytápa domy a ulice.
Oprava, resp nový rozhlas – dať do rozpočtu mesta, poslanci nemajú ako dávať
oznamy občanom/
Čistenie brehov Rajčianky, parku na ul. J. Závodského, častejšie kosenie verejných
priestorov – cez VPP?
Na ul. Na Zápletí je vraj opustený dom, v ktorom je veľký neporiadok, rozmnožili sa
tam potkany, ktoré chodia do okolitých domov.
Oprava cesty Mladežnícka, dať event. zákaz státia.
Oprava ul. V. Ottmayera.
Zástavka MHD Pod Vinicou – osadiť zástavku, prechod pre chodcov, atď.
Ul. Pod Sadom – častejšie kontroly MP a štátnej polície – nedodržuje sa tam rýchlosť
Ul. M. Benku – orezanie stromkov na chodníku – bránia vo výhľade pri výjazde na
Hôreckú cestu, parkovanie aút pri križovatke s Hôreckou cestou.
Pri pošte – parkovisko, poriadok, pred domami majú vysadené rastlinami – zužuje sa
komunikácia – verejný priestor?,
Západná ul. – jednosmerka ?
Zametanie ciest v celom Závodí, udržiavanie poriadku – cez VPP?
Oprava, resp. nové chodníky v celom Závodí, hlavne ul. Pod Sadom, Školská
Revitalizácia parku J. Závodského
Uvažovať o vybudovaní kruhového objazdu pri kríži – veľkáý križovatka 6 ulíc,
oprava kríža,...
Nábrežie Rajčianky – v celom rozsahu – častejšie chodenie MP, dobudovať osvetlenie
smerom od ihriska k drevenici
Odstrániť reklamy zo zástavky J. Závodského – bránia vo výhľade
V MHD hlásenie zástavky Závodského zmeniť na Juraja Závodského
Skontrolovať oplotenie cintorína – chodia srny a ožierajú kvety na hroboch
Oprava zábradlia na moste cez potok Bradová pri štadióne
Uvažovať o genereli dopravy v Závodí
Umiestniť do problematických križovatiek zrkadlá (Mládežnícka, Školská),resp. iné,
kde ploty a porasty hraničia s cestou a nie je vidno.
Vybudovať chodník od obytného súboru Kvačalová do Závodia, poza zvodidlá.
Zabezpečil by sa tým bezpečný vstup cez prechod na cintorín a pre mladé rodiny
z Kvačalovej do Závodia. Úsek je veľmi nebezpečný, ľudia sú nútení chodiť po

-

ceste, autá nedodržujú rýchlosť. Toto je problém, na ktorý ľudia intenzívne
poukazujú a hrozí smrteľná nehoda.
Dobudovať chodník za mostom smerom do mesta pri SSE
Vybudovať zástavku z mesta na Hájik pri Kvačalovej
Zabezpečiť odhŕňanie chodníka na moste – ľudia nemajú kade prejsť, musia ísť po
ceste
Vyriešiť parkovanie pri mäsiarni – vznikajú neprehľadné situácie v križovatke a hrozí
nehoda
Cesta na nový cintorín ponad DPMŽ - bol tam chodník a je zarastený – vyčistiť
Zaviesť viac spojov cez Kačalovú, doplniť linku č.6
Predseda: František Kosa
Sekretár: Mgr. Branislav Delinčák

