PODNET
zistiť vlastníka pozemku za bytovkou, sa nekosi vznikaju alergeny

NÁVRH RIEŠENIA
tabulka výzva

poruchové odvodnenie na Bratislavskej. Ul

podnet zašleme správe hl.m.

odhŕňanie snehu na Bratislavskej ul. v skorých ranných hodinách
upraviť chodník pred zelovocom, vysoké okraje

svetelny prechod zastavka Krče, nový prechod ul. Bratislavská
na križovatke Čsl. tankistov a Bratislavská orez stromov
vchod do rezidencie nie je poklop
požiadavka na výmenu piesku a zakrytie plachtou
Bratislavská 57 :

STAV VYBAVENIA
pokosené

predmetná komunikácia nie je v správe MČ, je v
správe hl.m. SR, upozornili sme listom magistrat
predmetná komunikácia nie je v správe MČ, zimnú
údržbu vykonávame na vlastné náklady, poverení
pracovníci na odhŕňanie snehu vykonávajú túto
činnosť vždy prednostne, v skorých ranných
hodinách
hospodárska správa
MČ zabezpečí výmenu obrubníkov
hospodárska správa

kompetencia magistratupožiadavku sme odstúpili na na
dopravnú komisiu magistrátu ,
po obdržaní stanoviska Vás
budeme informovať

vymeniť piesok+ plachtu

MČ zabezpečila orezanie stromov

referát výstavby a
dopravy
hospodárska správa

MČ zabezpečila výmenu piesku a prekrytie
pieskoviska plachtou

hospodárska správa

požiadavka výsadba stromov v parku pred Rezidenciou

zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o výsadbu najmä (živý plot)
viac košov na psie exkrementy

MČ začala pravidelne polievať výsadbu , MČ
plánuje vybudovať studňu v parku Rezidencia
MČ zabezpečila koše na psie exkrementy

pridať koše

vjazd a výjazd v inom smere
výzva bola odoslaná

zistiť pre koho sú určené zberné kontajnery pri Markize
rozšíriť miestny rozhlas v parku na Rezidencii
požiadavka na väčší autobus v rannej špičke v školských dňoch počas rokazastávka Krče

z dopravného hľadiska nie je možné zrealizovať
vlastník pozemku bol upozornený,časť je
pokosená
zberné kontajnery sú určené pre všetkých
obyvateľov MČ
MČ zabezpečila umiestnenie 2 amplionov
nasmerovaných na Rezidenciu
požiadavku sme listom adresovali na dopravný
podnik
MP bola informovaná zvýši intenzitu obhliadok v
Rezidencii

zvýšiť intenzitu pravidelných obhliadok MP v časti Rezidencia

bude rozšírený
podnet sme posunuli na
dopravný podnik
podnet bude riešený v
spolupráci s MP

porušovanie zákazu zastavenia a státia na príjazde do Rezidencie
pokosiť popri potoku pri Rezidencii

podnet bude riešený v
spolupráci s MP, bude osadená
značka zákaz zastavenia
v riešení
MČ zabezpečila pokosenie

výjazd Rezidencia zahmlieva sa zrkadlo, zlá viditeľnosť

podnet odstúpený správcovi
komunikácie Magistrátu
overíme a budeme riešiť s
kompetentnými orgánmi
cestnej správy

zabezpečiť vodorovné značenie na Bratislavskej ul.

podnet odstúpený správcovi
komunikácie Magistrátu

prepadnutý poklop na Bratislavskej ul. pri dome č. 41

od koho
p. Grosová

p. Hricová

p. Hricová

p. Malaniková
stromy sa vysadia v rámci ďalšej etapy úpravy
parku

nepokosené pozemky za domom na adrese Bratislavská 14/A

KOMPETENCIA
referát život.prostr.

hospodárska správa

p. Habala , Bratislavská 14/A
p. Habala , Bratislavská 14/A
hospodárska správa

p. Kubalová
p. Anita Škodačková

prednosta

prednosta
hospodárska správa
referát výstavby a
dopravy
referát výstavby a
dopravy

zabezpečené

p. Kubalová

referát výstavby a
dopravy

p. Polák

