Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 12. júna 2013 v KS Opatová Trenčín
Prítomní poslanci:
JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist, Dušan Paška
Neprítomní poslanci:
Vladimír Gavenda - ospravedlnený,
ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,

František Koronczi - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín, -

Prítomní:
Ing. Benjamín Lisáček, Útvar interných služieb
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Na úvod JUDr. Rastislav Kudla, zastupujúci predseda VMČ Sever, privítal všetkých
prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci, VMČ Sever
nebol uznášaniaschopný.
Program VMČ Sever:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Požiadavky poslancov a občanov

K bodu 2. – Požiadavky poslancov a občanov
p. Kužela:
- Ul. Žilinská - odstrániť posyp
- Hodžova ul. - pri škole - suchý strom
- Ul. Sibírska, Armádna, Opatovská - suché stromy pri garážach
- Pri Tepličke - medzi ul. Pádivého a Sibírska - treba orezať stromy
p. Krist:
- Riešiť parkovanie a dopravné značenie pri ZUŠ K. Pádivého - možnosť prístupu pre
zásobovanie (nákladné autá)
- Gen. Viesta, Gen. Goliana a na Juhu na ul. Východná pri novostavbe žiadajú riešiť
premnoženie potkanov pri kontajneroch
Občania žiadajú:
-

Prechod pre chodcov pri KS Opatová
Kosenie potoka v Opatovej - pokosenú trávu nechávajú v potoku, treba to odstrániť
Čistenie potoka v Opatovej
Chodník v Opatovej (k autobusovej zastávke v smere na Trenčín) - chodník nebol očistený
od posypu
Cesty sú samé jamy, pri zametaní posyp zostáva vo výtlkoch,
Vývoz smetí - ul. Horeblatie - nie je podľa harmonogramu - meškajú z vývozom
Potočná ul. - či sa môže parkovať pri potoku na zeleni,
Priechod pre chodcov - ul. Považská, alebo aby dávali pozor policajti keď chodia deti do
školy a školy,
Orezať stromy na cintoríne v Opatovej,
Na konci Opatovej v smere na chatu veľký agát suchý, odpadnuté konáre
Kosenie cestnej zelene na ul. Opatovskej - priekopy
Územný plán či sa môže pripomienkovať, aké pripomienky môžu byť vznesené
Nedostatočné zametanie v Opatovej
Rekonštrukcia mosta I/61 - kedy bude
Potočná 69 - veľká jama

-

Problémy s autobusovou dopravou - napr. niektorí vodiči na zastávke pri nemocnici
cestujúcich do Opatovej zoberú a na Hasičskej povedia, že v Opatovej nestoja
Ul. Pod Driením - výtlky

Zapísal: dňa 12.6.2013
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

JUDr. Rastislav Kudla
Zastupujúci predseda VMČ Sever

