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1 C - 9358 1.3.2011
Za začlenenie časti ulice Kvačalovač.p. 25-52 do 

volebného obvodu mestskej časti Závodie

Stanovisko stavebnéhob odboru  MsÚ - 

odôvodneniepričlenenia predmetnej ulicie do 

mestskej časti Hájik

18.4.2011
odpoveď občanom bola daná na vedomie poslancom 

za volebný obvod č.5 (Hájik) a č. 7 (Závodie)

2 C- 9359 1.3.2011

Doriešenie dopravnej situácie na ulici 

Kvačalova, medzi obytným súborom Kvačalova 

a Závodím

Evidencia požiadavky na realizáciu v 

prípadezískania finančných prostriedkov a 

žiadosť na Okresné riaditeľstvo PZ ODI o 

vykonávanie kontroldodržiavania zákona 8/2009 

Z. z.

9.3.2011 evidované a oznámené zástupcovi občanov

3 C - 23417 29.4.2011

vyčistenie priepustov a dobudovanie cestsnej 

priekopy na odvod dažďovej vody na uliciach 

Pod Grendel a Šenkárovská 16 v Žiline - 

Trnovom 

Postúpené na Mestský investorský útvar 12.5.2011 oznámenie postúpenia žiadateľovi

4 C - 24 483 5.5.2011
Vybudovanie odstasvných plôch pre kontajnery 

KO

Vypracovanie projektovej dokumentácie, na 

realizáciu. Predpokladaný termín vrámci 

finančných možností mesta je rok 2012

1.6.2011 evidované a oznámené zástupcovi občanov

5 C - 37609 18.7.2011
Zachovanie výšky úhrad za poskytovanú 

starostlivosť v DJ

postúpené na vecne príslušný odbor sociálny a 

zdravotný,nasledne výzvana doplnenie 
28.7.2011 doplnené podanie je v riešení OS aB MsÚ

6 C - 42892 15.8.2011
Zastavenie oplocovacích prác v k.ú 

Pov.Clmec,vytýčenie hranice pozemkov

vykonanie obhliadky, nezistené uvádzané 

skutočnosti, vytýčenie prístupovej cesty je v 

riešení, žiadateľ písomne informovaný

08 09.2011 vytýčenie cesty v riešení OS MsÚ

7 C- 42891 15.8.2011

Žiadosť o prekládku elektrického stĺpa, 

železobetónového múra a elektrickej a plynovej 

skrinky  ul. Na Hôrke k. ú. Považský Chlmec

Postúpené na OS MsÚ

8 C- 44923 30.8.2011
Zriadenie nového detského ihriska, Hliny 

VII,ul.Jarná a Severná
Výzva na odstránenie nedostatkov petície 6.9.2011 v evidencii OdaUP MsÚ príp.realizácia v roku 2012

9 C- 44926 12.9.2011

Zníženie výškovej úrovne cesty na ulici Dolná 

Trnovská pri jej rekonštrukciipo výstavbe 

kanalizácie

Výzva na odstránenie nedostatkov petície 12.9.2011
v riešení - odstúpenie investorovi stavby kanalizácie 

spoločnosti SeVaK a.s.

10 C-48555 22.9.2011 Žiadosť o výrub stromov na Hlinách VI. Postúpenie na odbor životného prostredia 19.10.2011
vybavené  v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody.

11 C- 48868 23.9.2011 Nesúhlas s výstavbou príjazdovej cesty k dmu postúpenie na odbor dopravy a ÚP 30.9.2011
vyznačenie a zachovanie parkovacích miest podľa 

návrhu obyvateľov ulice A. Bernoláka 
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12 C- 50042 29.9.2011 Nesúhlas s výstavbou príjazdovej cesty k domu oznámenie výsledku pôvodnej petície 12.10.2011
vyznačenie a zachovanie parkovacích miest podľa 

návrhu obyvateľov ulice A. Bernoláka 

13 C-52735 14.10.2011 Premiestnenie zastávky MHD v Žiline -  Závodí postúpené na odbor dopravy a ÚP MsÚ 2.11.2011
27.10.2011 sa na kononaní rozhodlo o ponechaní 

zastávky.

14 C-63310 9.12.2011
Dobudovanie protihlukovej steny na diaľničnom 

privádzači Žilina-Strážov

postúpenie na Krajský úrad pre cestnú dopravu a 

pozemné komunikácie
15.12.2011

postúpenie oznámené osobe poverenej na styk s 

orgánom verejnej správy

15 C-64262 14.12.2011
Nesúhlas so stanoviskom OHA s podnikateľkým 

zámerom v obytnej zóne Považského Chlmca

postúpené na odbor stavebný, oddelenie 

architekta mesta
12.1.2012 prehodnotený zámer a odstúpenie žiadosti žiadateľa

16 C- 66059 27.12.2011

Žiadosť o vykonanie nápravy so susedom, ktorý 

neustále znečisťuje svoje okoli, a tým 

znepríjemňuje život nám susedom v Závodí

postúpené na právne a majetkové odd.


