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     ZÁPISNICA 

 

 

 Dňa 2.10. bolo vykonané stretnutie s občanmi v mestskej časti Vranie. Rokovanie 

viedol poslanec Púček, ktorý poďakoval občanom za rešpektovanie uzáveru po miestnej 

komunikácii do Chlmca. Občania vyjadrili plnú podporu projektu a vykonávaných prác na 

spevnenie miestnej komunikácie a budú radi, keď sa takéto práce vykonajú čo najskôr aj 

v druhej etape, aby miestna komunikácia bola bezpečná zvlášť pre chodcov a deti 

dochádzajúc peši do ZŠ Brodno.  

 

Požiadavky občanov: 

 

1. Občania upozorňujú na havarijný stav miestnej lávky a žiadajú o urýchlené 

vybudovanie novej lávky podľa projektu, ktorý im bol predložený cca pred 3 

rokmi. Miestna lávka z Vrania do Brodna je dostatočne využívaná, zvlášť pre deti, 

ktoré dochádzajú do ZŠ a MŠ Brodno. Taktiež ju využívajú občania cestujúc MHD 

číslo linky 22 do Žiliny, ale i na nákupy miestnych potravín v Brodne, pretože 

v mestskej časti Vranie sú potraviny zrušené. Preto je nutné vykonať aspoň 

čiastočné úpravy a spevnenia hlavných nosníkov, ktoré v súčasnej dobe 

nezabezpečujú stabilitu dosiek, po ktorých sa chodí. Preto opakovane 

upozorňujeme na možnosť úrazu, zvlášť detí a uzatvorenie lávky by malo za 

následok značné finančné dopady pre mesto Žilina z dôvodu dopravy žiakov do ZŠ 

Brodno a pod. Veríme, že vedenie mesta zabezpečí čiastočnú opravu a zaradí 

vybudovanie novej lávky podľa projektu do rozpočtu na rok 2016  

2. Občania žiadajú, aby v rámci druhej etapy boli zabezpečené svahy na ulici Vrania 

tesne pod bývalým miestnym obchodom potraviny, ďalej zabezpečiť úsek od 

miestneho kríža bývalého cintorína ulica Vrania po vchod do miestneho hostinca. 

Na túto požiadavku bol už daný podnet vlastníkom Helenou Púčkovou a poslanec 

vykonal obhliadku spoločne s vedúcim dopravy pánom Rolkom. Doposiaľ však 

odpoveď poškodenej nebola daná. Ďalšie zabezpečenie svahu na ulici Vrania je aj 

priestor pod miestnym hostincom smerom k lávke, kde evidentne vidno praskliny 

trhajúcej sa krajnice.  



3. Žiadajú spevniť a upraviť svah pred miestnym kult. domom. Žiadosť bola zaslaná 

Jednotou dôchodcov Vranie, zatiaľ však bez odpovede. 

4. Občania žiadajú, aby odbor životného prostredia viac dozeral na zanedbanie 

pozemkov vo vlastníctve občanov, ktoré zarastajú burinami a znepríjemňujú 

okolie a znehodnocujú takto životné prostredie. Avšak upozorňujú ich na to, že 

ich mesto Žilina, by sa malo viac starať o verejné priestranstvá mestskej časti 

Vranie, pretože tieto sú v takom istom stave, ako pozemky neudržiavané vo vyššie 

uvedenom texte.  

5. Žiadame, aby mesto Žilina zabezpečilo preregulovanie miestneho potoka od 

Rochovice po rieku Kysuca, ktorý je v správe vodohospodárskeho podniku – Žilina.  

 

Uvedené body sú najnutnejšie riešiť a trváme na splnení zaslaných predošlých 

požiadavok. Za doterajšie plnenie našich požiadaviek občania ďakujú vedeniu mesta, 

pánovi primátorovi ale i poslancom mestského zastupiteľstva. 

 

 

Vypracoval 


