1. Legionárska ulica – Trenčianske Biskupice. Koncom roka 2018 boli zrealizované 2
priechody pre chodcov na križovatke Legionárskej – Biskupická. V roku 2017 sme si ako
poslanci dali vypracovať projektovú dokumentáciu na nie len zriadenie nových
priechodov, ale aj ich stavebne upraviť na bezbariérové. To sa však nestalo. Preto sa
chcem spýtať, kedy budú priechody upravené podľa projektovej dokumentácie.

2. Lešenie na mestskom opevnení. Na fotografii je vidieť lešenie na mestskom
opevnení nad Farským kostolom. Chcel by som sa spýtať, kto ho osadil a za akým
účelom.

3. Soblahovská ulica – zastávka MHD 28. Októbra. Pri obhliadke 2. etapy cyklotrasy
bolo kompetentnými úradníkmi spomínané, že úzky priestor medzi hranou zastávky
a stánku s novinami bude vyriešený posunutím stánku. Na fotografii nižšie je vidieť
nie len výrazné zúženie nástupnej časti na zastávke, ale aj frekventovaného chodníka.
V akom stave je aktuálne presun stánku s novinami?

4. Vnútroblok medzi 28. októbrom a Beckovskou ulicou. V minulosti bola realizovaná
výmena prípojok vody v tejto lokalite. Tým sa museli odstrániť aj kríky vysadené
pozdĺž cesty (na fotografii nižšie). Dnes si niektorí vodiči skracujú cestu prechádzaním
cez trávnatý povrch, čo ukazujú aj fotografie nižšie. Chcel by som sa spýtať na
možnosť vysadenia stromu tak, aby nezasahoval do IS, prípadne o osadenie
dekoračného kameňa, ako posielam tiež na fotografii. Prípadne ich kombinácia. Ak je

to možné, rád by som sa vyhol osadeniu stĺpikov. Prípadne navrhnuté možnosti
riešenia nemám problém odkomunikovať so zástupcami bytovky.

5. Zimná údržba – lokalita Pod Komárky. Na VMČ konaného dňa 14.1.2019 bola
spomínaná problematická údržba cesty v časti Pod Komárky. Argumentovalo sa
zachádzaním snežných pluhov z Trenčína do tejto lokality (8 + 8 km). Chcel som sa
spýtať na možnosť zabezpečenia zimnej údržby pre túto lokalitu nie z Trenčína, ale
lokálne (z Hámrov, z Tr. Turnej a pod.).
6. Nasadzovanie „modrých“ autobusov počas víkendov na linkách MHD. Dňa
1.12.2018 o 16:04 bolo nasadené „záložné“ vozidlo určené pre prímestskú dopravu
na linkách MHD. Na fotografii nižšie je vozidlo na linke 24. Chcem sa spýtať, prečo
k takejto situácií počas víkendu vôbec došlo. Počas sviatkov a víkendov je na

zabezpečenie výkonu MHD potrebný výrazne nižší počet vozidiel ako počas
pracovných dní.

7. Nová výsadba stromov na parkovisku pri krytej plavárni. Niekoľko novovysadených
stromov v tejto časti je vyvrátených alebo nahnutých. Niekoľko príkladov posielam na
fotografiách nižšie. Bolo by možné zrealizovať obhliadku a pokúsiť sa zachrániť aspoň
tie stromy, ktoré je možné len narovnať? Prípadne doplniť stabilizačné koly?

8. Zastávka Biskupice – námestie smer Nozdrkovce. Prosím o presun odpadkového
koša bližšie k označníku tak, aby nebránil pri nastupovaní/vystupovaní do vozidiel
MHD.

9. Námestie sv. Anny. Po úprave križovatky zostal stĺp verejného osvetlenia vo svojom
pôvodnom stave (natočený na vozovku, ktorá je dnes chodníkom osvetleným
z nového stĺpu pri priechode pre chodcov). Je možné natočiť lampu nad chodník
a cestu vedúcu popri Krajskému súdu? Návrh zaznačenia posielam na fotografii.

V prípade otázok a spresnení som samozrejme opäť k dispozícií.
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