Odpovede na otázky z Výboru mestskej časti SEVER
konanej dňa 11. júla 2012 v Centre seniorov na
Sihoti, Trenčín
Požiadavky poslancov:
p. Koronczi:
Križovatka Komenského a Nábrežná - kopa konárov zo stromov, treba odviezť UIS

Zabezpečíme odvoz bioodpadu vzniknutého činnosťou občanov cez MHSL,m.r.o.
Ul. Študentská, Nábrežná - zrušiť jedno parkovacie miesto, zlý prejazd USŽPDI

Útvar stavebný živ. prostredia, dopravy a investícií navrhne na danom mieste dopravné značenie na
zabezpečenie bezpečného prejazdu vozidiel. Daný návrh postúpi na Okresný dopravný inšpektorát
ORPZ SR Trenčín. Po súhlasom stanovisku bude vydané Určenie trvalého dopravného značenie a
správca miestnych komunikácií dané dopravné značenie dá zrealizovať.
preveriť stav chodníka pred domom na rohu ul. Smetanova a Švermova UIS

Stav chodníka bude preverený správcom miestnych komunikácií a následne podľa stupňa
poškodenia zaradený do poradovníka opráv
p. Kužela:
Ul. Matúšova - po búrke vyplavený štrk z dlažby na Mierové námestie, pozasýpať žulové kocky UIS

Dlažobné kocky sú už vyspravené
Opatovská ul. č. 42-46 - prerastanie konárov stromov do el. vedenia UIS

Po vykonaní obhliadky zabezpečíme cez M.P. orez konárov stromov, príp. ich navrhneme na výrub.
Pri výjazde z podjazdu na Rázusovej ul. na Sihoť - suchý orech - v súkromnej záhrade - upozorniť
majiteľa USŽPDI

MsÚ Trenčín – ÚSŽPDI vyzvalo vlastníka pozemku ŽSR o nápravu.
p. Gavenda:
čierna skládka pri moste I/61 v Opatovej USŽPDI

Poprosíme o bližšie určenie miesta skládky a stručnú charakteristiku odpadu, z ktorého sa skládka
skladá.
ostrihať kroviny na detskom ihrisku v Opatovej UIS

Po obhliadke odstránime náletové dreviny, vysadené len upravíme rezom.
zarastený potok v Opatovej (ul.Potočná, Mlynská)- požiadať Štátne lesy o vyčistenie a pokosenie
USŽPDI

MsÚ Trenčín – USŽPDI vyzve štátne lesy o vyčistenie potoka.
požiadať Povodie Váhu o vyčistenie a pokosenie potoka Zajarský v Opatovej USŽPDI

odpoveď SVP, š.p. Povodie Váhu Piešťany v prílohe.
Poďakovanie Ing. Lisáčkovi za pokosenie areálu škôlky, detského ihriska a priekop v Opatovej UIS

V kosení škôlky a priekop budem naďalej pokračovať ☺. Kosenie detského ihriska zabezpečilo TJ
Opatová, ktorí pomáhajú aj s kosením ZŠ Potočná, poďakovanie im bolo taktiež odovzdané.

Požiadavky občanov:
Centrum seniorov - pri veľkej bráne osadiť značku zákaz parkovať USŽPDI

Dopravnú značku zákaz státia pred bránu nie je možné osadiť. Dopravné značenie zákaz státia platí
pre komunikáciu. Pred bránou do centra seniorov sa nachádza chodník, na ktorom podľa cestného
zákona vozidlá nesmú stáť.
Podľa cestného zákona „Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, pokiaľ na ňom neostane voľná
šírka 1,5m“. a „Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel“.
Dodržiavanie kontroluje Mestská polícia Trenčín, ktorú je možné v prípade zistenia porušenia
kontaktovať.
Námestie pri obchodnom dome Rozkvet - zarastené, neporiadok UIS

Výsadby krov sa budeme snažiť za výpomoci VPP odburiniť, vyčistiť, upraviť rezom cez M.P.
Považská ul. pri zdravotnom stredisku autá chodia po chodníku USŽPDI

Útvar stavebný živ. prostredia, dopravy a investícií preverí daný podnet a v prípade opodstatnenia
navrhne dopravné zariadenie zabraňujúce prejazdu vozidiel po chodníku. Daný návrh postúpi na
Okresný dopravný inšpektorát ORPZ SR Trenčín. Po súhlasom stanovisku bude vydané Určenie
trvalého dopravného značenie a správca miestnych komunikácií dané dopravné zariadenie dá
zrealizovať.
Zle poosádzané poklopy - ul. vpustí UIS

Počas minulého roka sme otočili cca 15 vpustí, ktoré boli nesprávne otočené v smere jazdy,
postupne budeme zabezpečovať otočenie zvyšných
Odborná kontrola preberania prác (osádzanie poklopov, chodníky) UIS

Práce sú vždy odborne kontrolované správcom miestnych komunikácií, ktorý v prípade
nekvality práce reklamuje.

