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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o plnení uznesení č.142/2009, 143/2009, 144/2009 a č.145/2009








DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Informatívna správa bola vypracovaná na základe uznesení MsZ Žilina č.142/2009, č.143/2009, č.144/2009, 145/2009 zo dňa 14.12.2009.
Výdavky na plnenie týchto uznesení boli nárokované do rozpočtu na rok 2010.




























INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ č. 142/2009, č.143/2009, č.144/2009 a č. 145/2009


K uzneseniu č. 142/2009
Územný plán mesta – termín dodania podľa zmluvy je 15.04.2010. Termín prijatia, resp. schválenia bude možné stanoviť až podľa priebehu pripomienkového konania.
Generel dopravy – bude obstarávaný na základe schváleného Územného plánu mesta. V rámci Návrhu územného plánu mesta boli spracované „Dopravno-inžinierske podklady“ v 12/2007, ako územno – plánovací podklad – I. etapa generelu dopravy.
Pasportizácia mestskej (verejnej) zelene je vyhotovená v častiach mesta Vlčince, Solinky, Hliny I, II, IV, centrum mesta dodávateľom Ing. Liborom Mladým, Bytíz 110, 261 01  Příbram, ktorý bol vybraný verejnou súťažou.
V rámci tejto pasportizácie sú spracované i plošné pasporty cintorínov mesta. Tieto materiály sa nachádzajú na Odbore dopravy a komunálnych služieb. Zostávajúca časť pasportizácie bude vypracovaná až do konca tohto roku vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli na strane dodávateľa pasportizácie.
Pasportizácia parkovacích miest je vypracovaná a je k dispozícii na ODaKS ako i na Odbore hlavného architekta.


K uzneseniu č. 143/2009
V minulom roku bola Žilinskou univerzitou vypracovaná pasportizácia miestnych komunikácií a diagnostika stavu miestnych komunikácií, ktoré sú k dispozícii na Odbore dopravy a KS. Podľa týchto materiálov sa bude odvíjať i oprava miestnych komunikácií v roku 2010, avšak upresnenie bude až po zimnom období, kedy sa každoročne konajú prehliadky a upresní sa potreba opráv a obnovy ich povrchov. Z uvedených dôvodov nie je možné spracovať definitívny podrobný plán opráv aj s vyčíslením nákladov. V projekte revitalizácie komunikácií ceny za práce boli vysúťažené v rámci jednotlivých položiek a sú určené v prílohe zmluvného vzťahu (v zmluve o dielo).


K uzneseniu č. 144/2009
Štúdia náhradnej výsadby v mestskej časti Považský Chlmec sa nezabezpečila pre naplnené kapacity kompetentných projektantov. Uznesenie sa však začne reálne plniť v jarných mesiacoch konkrétnymi prácami, na základe zjednodušených dokumentácií (štúdií), prejednanými s poslancami mestskej časti Považský Chlmec.


K uzneseniu č. 145/2009
     Primátor mesta zaslal výpis z uznesenia č.145/2009 na Úrad vlády SR a požiadal predsedu vlády o riešenie mimoriadnej situácie , ktorá vznikla v meste Žilina z titulu meškajúcej výstavby diaľničnej siete v okolí krajského mesta. Naviac na MsÚ bola zvolaná porada zainteresovaných k riešeniu tohto problému na 29.1.2010.




