1. Zastávka Beckovská – smer centrum. V piatok, 26.1.2018 boli v priestore
nástupnej časti zastávky MHD zaparkované vozidlá mimo parkovacích
miest (modrých čiar). Chvíľami až 6 vozidiel. Fotografie prikladám nižšie
Minulý rok bolo prisľúbené z Útvaru mobility riešenie, ktoré by fyzicky
zabránilo takémuto parkovaniu. Zároveň uvoľnilo priestor na
nastupovanie/vystupovanie z vozidla MHD. Zrealizuje sa v roku 2018?

2. Soblahovská ulica – priechod pre chodcov pri Inoveckej ulici. Je možné
osadiť dnes samostatne stojacu dopravnú značku „Priechod pre
chodcov“ na stĺp osvetlujúci samotný priechod? Šlo by o presun
naznačený na obrázku nižšie.

3. Braneckého ulica. Predajňa optiky má počas otváracej doby na stene
osadený reklamný panel. Ten je vo výške asi 1,2- 1,7m, kde vytŕča tak, že ak
si niekto nevšimne, narazí do neho. Prípadne dieťa hlavou. V takto osadenej
výške je veľký problém aj pre nevidiacich a slabozrakých, keďže ich nič
neupozorňuje na prekážku v takejto výške. Aké sú možnosti odstránenia
takejto reklamy? Fotografiu prikladám nižšie.

4. Zastávka MHD Braneckého. Pri zastávke je osadený reklamný panel
s aktuálnym časom a dátumom. Je možné opraviť na hodinách aktuálny
čas? Dnes idú hodiny o približne 7 minút dopredu.

5. Chodník prepájajúci Soblahovskú ulicu a Inoveckú (cez parkovisko pri
dome Soblahovská 1131/1 a 1132/3). Po výstavbe zástavkovej niky
a posune chodníka dodnes nebola doplnená dlažba tak, aby plynule
nadväzovala na chodník vedúci k parkovisku (na fotografii). Zároveň sú
niektoré časti dlažby prepadnuté, čo v čase dažďa vytvára mláky, cez
ktoré musí chodec prechádzať. Podobne je to aj s chodníkom vedúcim

od pakoviska na Inoveckú ulicu (tiež na fotografii). V oboch prípadoch
stačí doplniť dlažbu a vyrovnať prepadnuté časti chodníka. Je možné
odhadnúť, kedy by mohla byť realizácia vykonaná?

6. Zastávka MHD – Inovecká. Minulý mesiac som sa pýtal na nástupnú
plochu zastávky, ktorá je kratšia ako autobus. Cestujúci tak
nastupujú/vystupujú z trávnatého/bahenného povrchu. Odpoveď znela:
„Bohužiaľ poslanci MsZ túto investičnú akciu nenavrhli do rozpočtu na rok
2018. Útvar mobility nedisponuje finančnými prostriedkami na investičné
akcie – tieto sú plne v kompetencii poslancov“.
Priamo z útvaru mobility mi bolo v roku 2017 deklarované, že položenie
niekoľkých veľkoformátových dlažobných kociek je možné zrealizovať
z bežnej údržby. Nežiadal som ani rekonštrukciu zastávky a ani osadenie
nového obrubníka. Prosím o nacenenie takejto „investičnej akcie“.

7. Námestie sv. Anny pri mäsiarstve Urbánek. Po minuloročnom osadení
novej kanálovej vpusti sa prepadla časť dlažby medzi vozovkou
a chodníkom. Prosím o reklamáciu a opravu. Nebezpečné je to hlavne
pre cyklistov. Fotografiu posielam nižšie.

8. Farské schody. Významná turistická atrakcia mesta, ktorá je niekoľko
mesiacov zatvorená pre rekonštrukciu námestia. Nie je však na nich
žiadna ospravedlňujúca informácia a ani vyznačená obchádzková trasa.
Prečo opäť nie je zabezpečená úplne základná informácia pre
návštevníkov mesta? Návštevníci sa chodia pýtať do vedľajšieho SUSHI
baru, ako sa dostanú na hrad. Prosím o nápravu, zároveň by som poprosil
o menej textu a viac grafiky (mapka), ktorá by bola zrozumiteľná aj pre
zahraničných návštevníkov. Angličtina je snáď už samozrejmosť. Vďaka.

9. Legionárska ulica - zastávka MHD pri Perle. Nižšie prikladám fotografiu,
na ktorej je zrejmé, že ak cestujúci sedí na lavičke na zastávke, pre
reklamné panely nevidí prichádzajúce vozidlo MHD. Ide o veľmi
nevhodne umiestnenú reklamu. Preto sa chcem spýtať:
A.) Je možné aspoň reklamný trojhran posunúť tak, aby nezakrýval vo
výhľade?
B.) Čo je potrebné urobiť, aby bol minimálne tento trojhran odstránený?
Postup krokov ma zaujíma. Ďakujem.

10. Všetky prístrešky MHD v meste. V minulosti boli na všetky prístrešky
MHD nalepené samolepky upozorňujúce zákaz fajčenia s citáciou zákona
a symbolom zakazujúcim fajčenie na zastávkach. V meste boli osadené aj
nové prístrešky, kde táto informácia už nie je. Prosím o zabezpečenie
tejto informácie na všetkých prístreškoch. Prikladám aj fotografie nižšie.

11. Osadenie tabule na Braneckého ulici. Po zavedení parkovacej politiky
bola na chodníku osadená dopravná značka. Bola osadená do „úzkeho
hrdla“ chodníka. Tým ešte viac zúžila šírku chodníka. Preto by som chcel
veľmi pekne poprosiť o jej posunutie tak, ako znázorňuje oranžová šípka
na fotografii. Verím, že na Útvare mobility nájde tento podnet
pochopenie. Zvlášť, keď sa má útvar zaoberať aj pešou mobilitou. Vďaka!

Ďakujem veľmi pekne za ochotu pri riešení.
Ing. Richard Ščepko
richard.scepko@gmail.com / 0911 769 186

