
Poslanec Ján Púček, volebný obvod č. 8 

 

 

Zápisnica 

 

 Na výzvu občanov Bytčianskej ulice z Považského Chlmca som sa dňa 28.3.2015 o 1300 

hod. stretol s občanmi priamo na ulici Bytčianska. Predmetom výzvy občanov tejto ulice ale 

aj iných občanov Považského Chlmca, ktoré som obdržal, je niekoľko podnetov, ktoré 

občanom doslova strpčujú život a doposiaľ nie je zo strany kompetentných k problematike 

nič riešené. Jedná sa o tieto požiadavky:  

 

 

1. Sústavne sa prekračuje rýchlosť a vodiči nerešpektujú zákaz predchádzania na plnej 

čiare, preto žiadajú aby rýchlosť bola meraná v úseku medzi bývalou STS a požiarnou 

školou 

2. Ihneď upraviť konečnú zastávku, ktorá je doslova v dezolátnom stave a občania pri 

vystupovaní a nastupovaní by potrebovali čižmy. 

Na tejto konečnej zastávke dať aj zákaz státia, pretože vodiči to využívajú ako 

parkovisko. 

3. Bytčianska zastávka je v polovici vydláždená, druhá polovica je blatová časť. Jedná sa 

o doloženie cca 3,5m2 dlažby.  

4. Všetky odvodňovacie šachty sú plné nečistôt zásluhou výstavby tunela. Jedná sa 

o šachty na Bytčianskej ulici.  

5. Na Bytčianskej ulici zásluhou nečistôt v rámci výstavby tunela sú znečistené krajnice 

tak, že v prípade dažďa voda nesteká do priekop, ktoré sú plné nečistôt a trávy 

a dochádza k poškodzovaniu majetku mesta a to k zablateniu chodníka, po ktorom sa 

dá chodiť jedine v čižmách. Dochádza ďalej k špliechaniu z kaluží na ploty a pod. 

Žiadajú ihneď nápravu.  

6. Pokiaľ je sucho, občania potrebujú nosiť na ústach rúška, pretože je táto ulica úplne 

zaprášená, nie je možné otvoriť okná. 

7. Na konečnej zastávke je divoká skládka a prostredie horšie ako na ulici Bratislavská. 

 



Záverom stretnutia požiadali poslanca, aby v čo najkratšej dobe prišla na tvar miesta 

dopravná komisia aj s pánom primátorom a aby sa presvedčili o skutočnosti požiadaviek, 

pretože nebudú čakať donekonečna a tolerovať znečistené prostredie, poškodzovanie svojho 

majetku a pod. 

Požadujú tiež, aby mestská polícia venovala zvýšenú pozornosť tejto Bytčianskej ulici a 

aby v rámci kontrol ihneď vykonala nápravu v znečisťovaní ulice, chodníkov, vstupov do 

domov, ošpliechávaniu a škodám, ktoré sú občanom páchané. 

Poslanec Púček uznal opodstatnenosť požiadaviek a sťažností, prisľúbil spísať zápisnicu, 

ktorú predloží pánovi prednostovi ale aj pánovi primátorov s požiadavkou, aby sa vykonala 

ihneď náprava. 

Občania požiadali, aby poslanec informoval, kedy sa obhliadka Bytčianskej ulice vykoná, 

aby mohli sa tejto obhliadky tiež zúčastniť. 

 

 

 

Vypracoval Púček Ján 


