1. Prosím o vyčistenie kanálovej vpuste na rohu Piaristickej a Kollárovej ulice. Po rekonštrukcii
plynovodu zostala vpusť zanesená.

2. Detské ihrisko Beckovská/Inovecká. Aj napriek tomu, že pozemok s hernými prvkami neprešiel
pod správu mesta (je to však otázka času), veľmi pekne by som chcel poprosiť o zrezanie
konárov, ktoré môžu ohrozovať hrajúce sa deti. Obzvlášť toho na obrázku. Ak už sa bude
realizovať tento orez, veľmi pekne by som poprosil aj o obhliadku ďalších drevín v areáli.

3. Úprava priestoru pri OD Prior / Billa. Ide o dvoch vlastníkov danej parcely. Prosím o vyzvanie
vlastníkov o pravidelnú údržbu, nakoľko ide o veľmi frekventovaný priestor. Na pozemku sa
nachádza okrem vysokej trávy aj vyschnutá planá jabloň.

4. Prosím o odstránenie nepotrebných stĺpov po verejnom osvetlení alebo svetelnej signalizácii
na Rozmarínovej ulici. Na druhej fotografii prosím preveriť opodstatnenosť rozvodnej skrine.
V prípade nefunkčnosti ju prosím odstrániť tak, aby po demontáži mohla na tomto mieste rásť
tráva. Predpokladám, že by ju mal odstrániť ten, kto ju za určitým účelom kedysi zriadil.
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5. Chcel by som sa spýtať, či z dopravného hľadiska má zábradlie v celej svojej dĺžke
opodstatnenie. Ak nie, je možné ho odstrániť? Znamenalo by to nie len vizuálne skvalitnenie
tohto verejného priestoru, no odpadla by aj údržba v podobe náterov či komplikovanejšieho
kosenia. Ak je nutné zábradlie v určitej miere zachovať, bolo by možné ho aspoň nahradiť
„živým plotom“? Presne tak, ako je tomu pri zjazde zo starého mosta v smere na Rozmarínovú
ulicu. Mojim cieľom je aspoň čiastočne „humanizovať“ tento tranzitný priestor.

Červenou šípkou je zaznačený pozostatok z rozvodnej skrine. Zostalo len torzo, ktoré dodnes
nebolo odstránené. Veľmi by som chcel poprosiť aj o jeho odstránenie. Opäť tak, aby priestor
postupne zarástol trávou.

Len pre porovnanie prikladám fotografiu z rakúskeho Grazu. Aj dopravné ťahy v meste môžu
vyzerať kultivovane a esteticky.

6. Je možné odhadnúť náklady na odstránenie premostenia na Nešporovej ulici? Ide
o premostenie nefunkčného potrubia, ktoré bolo už v niektorých častiach demontované. Dnes
už stratilo svoj význam. Nie len pre chodcov, ale hlavne pre cyklistov by sa odstránením vytvoril
podstatne pohodlnejší prechod. Nemyslím si, že zvodidlá diaľničného typu majú svoje
opodstatnenie v pešom a cyklistickom koridore.
Zároveň sa chcem spýtať na majiteľa týchto potrubí, keďže ležia na mestskom pozemku. Ak nie
sú mestské, je možné vyzvať majiteľa na odstránenie potrubia v celej dĺžke? Prípadne prosím
o informáciu, čo bráni prípadnej demontáži.

7. V priestore pri uvedenom nadjazde je niekoľko rokov nefunkčný stĺp verejného osvetlenia.
Nevidím dôvod, prečo by tam mal byť ďalších 10 rokov. Poprosím tiež odstrániť železnú
konštrukciu, ktorá slúži na umiestňovanie reklamy. Konštrukcia je zaznačená červenou šípkou.
Ak je takto umiestnená reklama legálna, poprosil by som zmluvu a všetku dokumentáciu
predložiť na najbližšom VMČ Stred.

8. Po konzultácii s viceprimátorom je prepojenie pre peších a cyklistov s Nozdrkovcami hlavne
otázkou financií. Je možné aspoň odhadom naceniť po predchádzajúcich skúsenostiach (napr.
Pod komárky) nedokončený úsek do Nozdrkoviec? Ide o úsek od zastávky MHD – Biskupice,
čistička po novo-vyasfaltovanú slepú ulicu vedúcu k letisku. Malo by ísť o podobné parametre
ako bol realizovaný chodník v časti Pod komárky.

9. Veľmi pekne by som chcel poprosiť o opravu časti chodníka, ktorá je už niekoľko rokov ťažko
priechodná kočíkom i ľuďom na vozíku. Tento stav pretrváva niekoľko dlhých rokov.

10. Chcel by som poprosiť o zahrnutie do projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu križovatky
pod mostom aj bezbariérovú úpravu priechodu pre chodcov (obrázok nižšie). Ide aj o stredový
ostrovček, ktorý neumožňuje pohodlne prejsť cez priechod. Zároveň je príliš úzky na to, aby
dostatočne chránil mamičku s kočíkom alebo cyklistu stojaceho vedľa bicykla. Na druhej
fotografii je uvedený pozitívny príklad z Prahy, kde sa vybudovaním stredového ostrovčeka
dosiahla väčšia bezpečnosť pre chodcov. Tento priechod využívajú aj študenti škôl na Ulici 1.
mája.

11. Prosím o vykosenie svahu medzi objektom Hviezda a cestným mostom. Od začiatku roka
nebolo realizované v tejto časti kosenie, pritom ide o mestský pozemok. Prosím tiež
o preverenie, či je parcela súčasťou pasportizácie zelene, ktorú kosí súkromná spoločnosť.

12. Chcel by som poprosiť o štatistiku (ak existuje), ktoré prevádzky v centrálnej mestskej zóne sú
najviac problémové, resp. na ktoré sa ľudia najviac sťažujú. Prípadne aký typ podnetov musí
mestská polícia (MsP) riešiť. Ak by to malo veľmi zaťažiť pracovníkov MsP, je možné ju
vypracovať aj neskôr, netrvám na budúcom VMČ Stred.
13. Na podnet od obyvateľov by som chcel poprosiť o konkrétne dôvody, prečo môže aj po 22:00
hrať hlasná hudba z prevádzky Steps (ide o hlasnú hudbu na letnej terase, nie v interiéri
podniku).

Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu.
S pozdravom R. Ščepko

