Odpovede na otázky z Výboru mestskej časti SEVER
konanej dňa 10. apríla 2013
v SOŠ, Pod Sokolice 14,Trenčín
Kubrica - horný otoč pod chatou - čierna skládka
Odpoveď: Na základe uvedeného podnetu, bola vykonaná obhliadka danej lokality Mestskou
políciou aj pracovníkmi útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií. Kopy
výkopovej zeminy, stavebného odpadu a bioodpadu boli zistené na pozemkoch, ktoré nie sú vo
vlastníctve mesta, ale vo vlastníctve viacerých súkromných vlastníkov.
Nakoľko ide o výkopovú zeminu a stavebný odpad, spadá šetrenie tejto skládky do kompetencie
Obvodného úradu životného prostredia, preto im daný podnet bude postúpený. Ak bude zistený
pôvodca skládky, je ten povinný ju odstrániť na vlastné náklady. Preto ak občania majú nejaké
informácie, resp. nejaký dôkazný materiál, kto by za danú skládku mohol byť zodpovedný, prosíme,
aby ich Obvodnému úradu životného prostredia či Mestskému úradu (Mestským policajtom alebo
Útvaru stavebnému, životného prostredia, dopravy a investícií) postúpil.
ul. J. Derku - veľké výtlky na ceste - poslať na TSK
vÚtvar stavebný, životného , prostredia, dopravy a investícií zašle na Správu TSK upozornenie na
daný výtlk na ceste.
ul. J.Krasku - jama v strede cesty
Odpoveď: – požiadavku sme zaradili do zoznamu opráv pre najbližšie obdobie
- aby sa zametanie chodníkov vykonávalo súčasne zo zametaním ciest
Odpoveď: požiadavka už bola prerokovaná so zmluvným dodávateľom a niektoré čistenia MK sa už
takýmto spôsobom realizujú
-

Dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde umiestnená pri výjazde z Južanky smerom
k cintorínu je ulomená
Odpoveď: odstránenie závady v DZ už bolo objednané u nášho zmluvného partnera
- Pri knižnici pre ZUŠ - autá parkujú na chodníku
Odpoveď: Na komunikácie pri ZUŠ sa nachádza dopravné značenie Zákaz vjazdu s dodatkovou
tabuľkou "Okrem zásobovania a vstupu na parkovisko reštaurácie Markus. V dodatkovej tabuľke nie
je povolený vstup pre vozidlá ZUŠ, okrem vozidiel, ktoré zásobujú ZUŠ. Vozidlá, ktoré tam parkujú
sa dopúšťajp priestupku. Na zabezpečenie parkovania pre rodičov ZUŠ, ÚSŽPDa I, odbor dopravy
navrhol zameniť dopravné značenie parkovisko pred budovou ZUŠ za dopravné značenie
"Parkovisko s regulovanýcm státím", s max. dobou státia max. 20min. a osadiť dopravný stĺpik
zamedzujúci vozidlám jazdu z parkoviska na chodník. Dopravné značenie bolo odsúhlasené
dopravným inšpektorátom, cestný správnym orgán vydal Určenie dopravného značenia a odstúpil
ho na realizáciu Správcovi miesnych komunikcácií.
- opraviť zámok vo výveske pri Bille, opraviť vývesku na ul. K výstavisku
Odpoveď: Pracovníci MHSL spravia obhliadku a následne vykonajú opravu poškodených vývesiek.
- výrub smrekov na detskom ihrisku Kubrica
Odpoveď: Ihličnany budú vyrúbané v októbri.
-

prečo sa rušia ľavé odbočenia v križovatke Štefánikova - Kukučínova po výstavbe svetelnej
signalizácie
Odpoveď: Ľavé odbočenia boli zrušené pri riešení projektovej dokumentácie a boli tak aj
odsúhlasené. Je to najmä z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na uvedenej križovatke, nakoľko sa
nedalo zabezpečiť, aby pre ľavé odbočenia boli zrealizované samostatné pruhy.

-

chodník - ul. Štefánikova - v dezolátnom stave, občania žiadajú o celoročné čistenie
chodníka
Odpoveď: požiadavku zaraďujeme do zoznamu čistenia a zametania MK pre najbližšie obdobie
- zkoordinovať súčinnosť čistenia cesty a chodníkov
Odpoveď: požiadavka už bola prerokovaná so zmluvným dodávateľom a niektoré čistenia MK sa už
takýmto spôsobom realizujú
- cesta Štefánikova - jamy v ceste, - upozorniť TSK
Odpoveď: Útvar stavebný, životného , prostredia, dopravy a investícií zašle na Správu TSK
upozornenie na daný výtlk na ceste.
-

múzeum kolies - prečo je v chodníku pred múzeom kolies osvetlenie, keď je mokro
tak sa tam šmýka
Odpoveď: farebné LED osvetlenie nie je súčasťou verejného osvetlenia mesta Trenčín, požiadame
majiteľa, aby vykonal nápravu stavu
-

harmonogram upratovania - upraviť termín, jarné býva neskoro, a jesenné zavčasu (v
novembri)
Odpoveď: Určiť a schváliť harmonogram upratovania tak, aby vyhovoval každému bohužiaľ nie je
možné. Upratovanie prebieha len počas sobôt, pričom každú sobotu sa obslúži 5 stanovíšť doobeda
a 5 stanovíšť poobede. Celé upratovanie trvá 8 týždňov, takže samozrejme pre niektorých je
skoro, pre iných neskoro. Občania nášho mesta však majú možnosti na legálne odovzdanie odpadu
po celý rok. Občanom slúžia dva zberné dvory – na Soblahovskej ulici a na Zlatovskej ulici, ktoré sú
otvorené každý deň okrem nedele do 18.00 hod. a každé dva týždne je realizovaný odvoz
nadrozmerného odpadu zo stanovíšť smetných nádob z jednotlivých sídliskových mestských častí
a poslednú stredu v mesiaci z okrajových mestských častí.
- nefunkčné osvetlenie v lipe - orezať lipu, alebo premiestniť osvetlenie - Pod Sokolice (SOU)
Odpoveď: V prípade, ak bude možné strom orezať bez toho, aby bola narušená jeho stabilita, tak
bude orezaný. V opačnom prípade bude za predpokladu pridelenia dostatku finančných
prostriedkov osvetlenie premiestnené, príp. nahradené vhodnejším typom.
- orez stromov Pod Sokolice
Odpoveď: Treba bližšie identifikovať porasty, o orez ktorých žiadate, nakoľko väčšina drevín v tejto
časti mesta rastie na pozemkoch, ktoré nie sú v správe VZ.
- oprava chodníkov Pod Sokolice - riešiť ihneď
Odpoveď: - požiadavku zaraďujeme do zoznamu opráv MK - chodníkov
- Pima - neporiadok pri garážach
Odpoveď: Mestská polícia prešetrila uvedený podnet občana a neobjavila žiadny neporiadok
v blízkosti garáži PIMA. Ak má občan lepšiu informáciu, kde sa spomínaný „neporiadok“ nachádza,
prosíme o bližšie informácie, resp. o nejakú fotodokumentáciu.
- Veľká jama na parkovisku pred Pianom - upozorniť majiteľa aby to dal opraviť
Odpoveď: Útvar stavebný, životného , prostredia, dopravy a investícií zašle na upozornenie na
danú závadu parkoviska majiteľovi parkoviska.
- Po akciách v Piane zostáva neporiadok na celom sídlisku
Odpoveď: Prevádzkovateľ klubu bol už v minulosti na základe požiadavky občanov listom č. ÚSŽPDI
-2012/58052/82366 z 10. 10. 2012 upozornený na povinnosť zabezpečovať čistotu a poriadok
v okolí klubu podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty
a poriadku v meste Trenčín. Prevádzkovateľ informoval ÚSŽPDI, že po spoločenských a kultúrnych
akciách v klube zabezpečuje upratovanie v okolí klubu. Upozornil na to, že neporiadok nevytvárajú
iba návštevníci klubu nakoľko okolie býva znečistené aj v čase keď v klube nie sú žiadne kultúrne
a spoločenské akcie. V prípade, že si prevádzkovateľ po akcii nesplní povinnosti vyplývajúce mu

z VZN môžu občania na túto skutočnosť upozorniť Mestskú políciu, ktorá môže prevádzkovateľa za
porušenie VZN sankcionovať.
- Križovatka ul. gen. M.R.Štefánika a K výstavisku - živý plot treba orezať
Odpoveď: Orez kríkov je zaradený do zoznamu prác na mesiac máj 2013.
- Dlhšie odstavené auto pri Maxe - čierne auto s červenými diskami - volkswagen
Odpoveď: auto je zaparkované na súkromnom pozemku nie na verejnom priestranstve resp.
pozemku – MK, ktorú vlastní a spravuje Mestu Trenčín

