Obzretie sa za rokom 2020: Informačný leták poslanca
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Michala Pašku

Nemám slogan,
radšej konám!
Vážení spoluobčania!
Po roku si opäť dovoľujem prihovoriť sa vám touto
formou, aby som v krátkosti predostrel výsledky mojej
práce v končiacom sa roku 2020.
Rovnako ako vlani, aj teraz na nasledujúcich troch stranách nájdete stručný prehľad z niektorých aktivít, ktoré
sa zrealizovali na Podbrezinách a vo Vitálišovciach.
Tak ako vždy uvádzam len tie, ktoré Mesto Liptovský
Mikuláš realizovalo na základe mnou písomne predložených podnetov, požiadaviek alebo interpelácií, ktoré som
predostrel na rokovaniach mestského zastupiteľstva.
Ďakujem mestskému úradu za prípravu a zabezpečenie
mojich požiadaviek, ktoré následne realizovali Verejnoprospešné služby. Poďakovanie za podporu aktivít
patrí i predstaviteľom vedenia Mesta Liptovský Mikuláš.
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Určite sa neurobilo všetko, čo som navrhoval, no už
teraz pracujem na tom, aby sa aj v nasledujúcom roku
opäť realizovali investície, ktoré postupne skvalitnia život
nás všetkých na Podbrezinách a vo Vitálišovciach.
Aj naďalej chcem maximálne pružne a zodpovedne
reagovať na všetky vaše podnety, ktoré mi píšete alebo
telefonujete.

Ďakujem za každý jeden z nich,
ktorý postupne
pomáha
zlepšiť
December
2020
každodenný život nielen na našom
sídlisku, ale i v meste. Tiež ďakujem za spoluprácu každému, kto
mi je pri mojich aktivitách akýmkoľvek spôsobom nápomocný.
S úctou Michal Paška,
poslanec za Podbreziny,
Vitálišovce a Svätý Štefan

Pokojné prežitie vianočných
sviatkov, úspešný rok 2021!

Posilnené víkendové
spojenie miest

Najmä žiaci z okolitých obcí, ktorí
sa potrebujú po skončení vyučovania dostať zo školy na autobusovú
zastávku na Žiarskej ulici, doteraz
prešli cez priechod pre chodcov, no
v nepriaznivom počasí išli po blate
alebo v horšom prípade po krajnici
cesty, kým sa dostali na zastávku.

Viditeľnejší hlavný
ťah cez Vitálišovce

Mestský úrad som požiadal o dobudovanie chodníka v tomto úseku.

Z pozície člena komisie dopravy
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja som sa zaoberal aj
možnosťou zlepšenia víkendového
večerného autobusového spojenia
medzi Liptovským Mikulášom
a Liptovským Hrádkom.
Dovtedy posledný autobus išiel
cez víkendy z Liptovského Mikuláša
do Liptovského Hrádku o 19:20 hod.

Verím, že pomáha aj cestujúcim
v autobusoch: po vystúpení
sa „suchou nohou“ dostanú
k priechodu pre chodcov, ktorý je
riadne osvetlený a vyznačený
reflexným dopravným značením.

Chodník pre žiakov
i obyvateľov bytovky

4 nové svietidlá v rámci siete verejného osvetlenia pribudli pri hlavnom cestnom ťahu cez Vitálišovce.
Tento projekt bol zaujímavý tým,
že na jeho realizáciu boli inštalované svietidlá, ktoré v rámci územia
mesta doteraz neboli využité, prípadne boli duplicitné s jestvujúcim
osvetlením a ich prevádzka tak bola
zbytočne neefektívna.
Podarilo sa im nájsť oveľa zmysluplnejšie využitie pri ceste, ktorú
využívajú aj obyvatelia Smrečian,
Žiaru a návštevníci Žiarskej doliny.

Vďaka pochopeniu Žilinského samosprávneho kraja a dopravcu Arriva
Liorbus sa podarilo zabezpečiť, že
od februára jazdí počas víkendov
autobus z Liptovského Mikuláša do
Liptovského Hrádku aj o 20:28 hod.

Poďakovanie za výborne odvedenú
prácu patrí elektrikárom
z Verejnoprospešných služieb.

Z Liptovského Hrádku ide späť do
Liptovského Mikuláša o 20:49 hod.

Úpravy okolia
hydrantov

Bezpečnejšie zo školy
i z autobusu

Pri bytovom dome na Dubovej ulici
bol vybudovaný chodník, ktorý
obyvatelia doteraz postrádali.
Využijú ho aj žiaci zo školy, ktorá
je hneď na druhej strane: doteraz
prešli cez priechod pre chodcov
a pomedzi jednotlivé vchody kráčali
po nespevnenej ploche, čo veru
nebolo ideálne zvlášť v zlom počasí.

Okolie hydrantov na Senickej
a Hradišskej ulici už je, verím,
o niečo bezpečnejšie. Betónové
skruže, ktoré boli uložené
v trávniku, sú už minulosťou.
Som si vedomý, že na sídlisku ešte
určite nájdeme viac lokalít, ktoré
budú potrebovať podobnú úpravu.
Liptovskú vodárenskú spoločnosť
budem oslovovať aj naďalej.

Basketbalové koše
plne k dispozícii

Z tejto zastávky na Nábreží však
nastupuje malý počet cestujúcich
a tak tu dva prístrešky podľa mňa
boli zbytočné - jeden z nich bol
presunutý na Garbiarsku ulicu. Tu
je oveľa užitočnejší, pretože táto
zastávka v centre patrí medzi
najviac využívané najmä obyvateľmi
Podbrezín.

Pohodlnejšie cez
lávku nad Smrečiankou

Je viacero lokalít, ktoré majú
problém s parkovaním - určite k ním
patrí aj Lipová ulica. Prístupová cesta bola úzka a tak už vodiči veľakrát
parkovali tak, že autami zasahovali
do chodníka pri bytovke.
Mestský úrad som oslovil s myšlienkou, že by sme státie na chodníku
v podstate „zlegalizovali“ a chodcom vybudovali nový chodník
z veľkoformátovej dlažby medzi
jednotlivými vchodmi bytovky.
Som veľmi rád, že v rámci tejto
aktivity sa mesto rozhodlo aj obnoviť asfaltový povrch na prístupovej
ceste a nezabudlo sa ani na úpravy
kanalizačných vpustí.

Stav basketbalového koša blízko
„fitka“ sa postupne zhoršoval,
na čo som začal upozorňovať.

Postupné budovanie
kontajnerových stojísk

Prípadné ďalšie opravy sa už po
obhliadke ukazovali ako neefektívne
a tak po mojej požiadavke došlo
k jeho kompletnej výmene
(osadenie novej obruče + odrazovej
dosky). Opravený bol aj basketbalový kôš vo vnútrobloku ulice Lipovej
a Pod Slivkou.

Bol som upozornený, že najmä
vozíčkari z neďalekého zariadenia
pre seniorov nemajú ideálny vstup
na lávku, optimálne to nebolo ani
s kočíkmi. Verím, že po asfaltovej
úprave nástupov na lávku sa situácia
zlepšila. V rámci prác boli opravené
i zábradlia.

Nový prístrešok
na využívanej zastávke

Stavebné úpravy
na Lipovej ulici

Pred rokom som informoval, že väčšiu pozornosť je potrebné venovať
problematike kontajnerových stojísk.
Nové stojisko pribudlo na Dubovej
a Priebežnej ulici (na fotografiách).
V prvom prípade už kontajnery
nie sú tesne pri frekventovanej
ceste, ale v doterajšej trávnatej
ploche. Na Priebežnej kontajnerom
bolo nájdené nové miesto na nevyužitej trávnatej ploche a doterajšia
plocha slúži na parkovanie vozidiel.

Druhý autobusový prístrešok
pribudol pre cestujúcich v mestskej
autobusovej doprave na Garbiarskej
ulici.
Hlavne v nepriaznivom počasí už
jeden doterajší prístrešok nepostačoval: ľudia čakali na autobus
na chodníku alebo v podchode.
Mestský úrad som požiadal o pridanie druhého prístrešku. Ide o jeden
z dvoch prístreškov, ktoré doteraz
boli na zastávke na Borbisovej ulici
(pri križovatke s Alexyho ulicou).

Blízko pizzerie už nie sú nádoby
na separovaný zber umiestnené
v tráve pri pešej zóne, z podobného
dôvodu (+ zlepšenie manipulácie
s nádobami pri ich vývoze) bolo
dobudované stojisko i na ulici Kemi.

Kompletná výmena
oplotenia ihriska

Na jednom z rokovaní mestského
zastupiteľstva som v rámci
interpelácie požadoval výmenu
poškodeného oplotenia detského
ihriska v „hornej“ pešej zóne.
Požiadavke bolo vyhovené,
v letných mesiacoch oplotenie
kompletne vymenili pracovníci
Verejnoprospešných služieb.

Tma pri hraní sa
už nie je problém

Jednoduchším pridaním ďalšieho svetelného bodu na jestvujúce
osvetlenie pracovníkmi Verejnoprospešných služieb sa podarilo
dosiahnuť osvetlenie detského
ihriska pri „hornej“ pešej zóne.
Deti sa tak môžu hrať aj v období,
keď sa skôr stmieva.

Oprava chodníka pri
autobusovej zastávke

Stojan na bicykle
poslúži dvom ihriskám

Ďalšie detské ihrisko je už vybavené
aj potrebným stojanom na bicykle:
tentoraz pribudol na Jefremovskej
ulici, kde je „susedom“ v minulom
roku vybudovaného detského
ihriska asfaltová plocha
s basketbalovými košmi.

Plocha na parkovanie
na Hruškovej ulici

Postupné budovanie
Parčíka na rohu
Dlhodobejšia požiadavka na zlepšenie parkovania od ľudí z Hruškovej
či z Morušovej ulice sa dočkala
realizácie: poslúžili vegetačné
panely, ktoré sa nám za týmto
účelom osvedčili aj v minulosti.

Parčík na rohu, nachádzajúci
sa v blízkosti mosta pri ulici Kemi,
je dlhodobejšou spoločnou aktivitou
realizovanou v spolupráci s občianskymi združeniami Tatry a Lipa.
Dovtedy nevyužitej trávnatej ploche
dominuje záhon nachádzajúci sa
v jej strede, súčasťou sú aj lavičky.
V tomto roku bol pracovníkmi Verejnoprospešných služieb vysadený
pás kríkov po obvode parčíka.

Požiadavka na opravu chodníka
od autobusového výstupišťa
smerom k priechodu pre chodcov
na Žiarskej ulici v mojom podaní
bola síce už staršieho dáta, ale
v tomto roku bola zrealizovaná.

Už teraz so zástupcom vlastníkov
bytov z Morušovej ulice (sivo - biela
bytovka v ľavej časti foto)
rozmýšľame nad vhodnou výsadbou
zelene medzi parkovacou plochou
a bytovkou.

Verím, že niektorí chodci už nebudú
z autobusu nebezpečne prebiehať
cez cestu, ale po opravenom
chodníku prejdú k priechodu
pre chodcov, ktorý je vyznačený
značením na reflexnom podklade
a je aj osvetlený.
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