MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH
040 79 KOŠICE, Smetanova ulica č. 4,

Oddelenie: RRaBP
Zápisnica
z pracovného stretnutia vo veci kontroly čistoty a údržby verejných priestranstiev, údržby
detských a športových ihrísk a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice – Juh,
ktoré sa konalo dňa 23.07.2015 na území Mestskej časti Košice – Juh.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie pracovného stretnutia.
2. Vyhodnotenie zápisnice zo dňa 08.04.2015 na území Mestskej časti Košice –
Juh v lokalite juhovýchod na uliciach Palárikova, Jantárová, Ludmanská.
3. Kontrola čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku, údržby
detských a športových ihrísk na území Mestskej časti Košice – Juh v lokalite
Fibichova, Palárikova, Ludmanská, Partizánska a Južná trieda.
1. Pracovné stretnutie otvoril a viedol starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka.
2. Vyhodnotenie zápisnice zo dňa 08.04.2015
P.č. Nedostatky v lokalitách
1.
Zásobovacia komunikácia k
OC OMIDA - prejazdená
verejná zeleň, preveriť
vlastnícke vzťahy zásob.
komunik., parkoviska,
preveriť opodstatnenosť
dopravného značenia ,,
vyhradené parkovisko"
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Jantárová - údržba chodníka
Palárikova 1-3 - realizovať
nový náter stĺpikov
oddeľujúcich priestor pre
chodcov od komunik.
Palárikova 2-8 - odstrániť
odpad pod balkónmi
Palárikova, Jantárová,
Ludmanská - vyčistiť krajnice
komunikácií od posyp. mat.,
doplniť poklop na uličnú
vpusť na Palárikovej 2-10
Palárikova ul. - zrealizovať
obnovu vodorovného
dopravného značenia priechod pre chodcov
Palárikova - detské ihrisko zabezpečiť funkčnosť
vstupnej bránky

Zodpovednosť
MMK, oddelenie
právne a
majetkové, ref.
dopravy

MMK, ref.
dopravy
MČ KE - Juh

Vyriešené

Nevyriešené

Poznámka
Zaslaná výzva
16.04.2015

x



x
MČ KE - Juh



MMK, ref.
dopravy


MMK, ref.
dopravy

x

SMsZ v Košiciach


bude zrealizované v
8/2015

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

Palárikova 16 - odstrániť
odpad pod balkónmi
Palárikova 20 - detské ihrisko
- vykonať náter oplotenia
Jantárová 2-4 - odstrániť
oceľové konštrukcie
Jantárová - vykonať náter a
preveriť pevnosť stĺpu
verejného osvetlenia
Jantárová pri OC OMIDA vyspraviť výtlk na ceste
Priestor medzi parkovisko a
oplotením OC Malimexvyčistiť
Jantárová, pevné zábrany v
garážovej lokalitezrealizovať nové nátery
oceľových konštrukcií
Ludmanská 5 - osadiť
chýbajúce zariadenie
verejného osvetlenia

MČ KE - Juh
SMsZ v Košiciach
MČ KE - Juh





MMK, ref.
dopravy
MMK, ref.
dopravy
MČ KE - Juh




MČ KE - Juh
x
MMK, ref.
dopravy



3. Kontrola stavu čistoty bola vykonaná na uliciach Fibichova, Palárikova, Ludmanská,
Partizánska a Južná trieda.
3.1. Fibichova – vlastník (Miroslava Lukáčová) nezabezpečuje riadnu a pravidelnú
starostlivosť, kosenie a údržbu pozemku na parc. č. 1860/2, MČ Košice – Juh začne
správne konanie v tejto veci.
Z: MČ Košice – Juh
T: do 31.07.2015

3.2. Fibichova – detské ihrisko Filipko – zabezpečiť prichytenie tabule s označením
ihriska.
Z: MČ Košice – Juh
T: do 31.07.2015

3.3. Fibichova – pri zelenom plote – orezať kríky a náletové kroviny.
Z: SMsZ v Košiciach

T: do 15.08.2015

3.4. Palárikova – vyčistiť odtokový kanál od nečistoty a doplniť železné alebo
betónové poklopy do priekopy.
Z: MČ Košice – Juh
T: do 31.07.2015

3.5. Hollého (oproti Východoslovenskej energetike) – odstrániť nahromadený
veľkokapacitný odpad pri kontajneroch.
Z: KOSIT
T: do 31.07.2015

3.6. Palárikova – Partizánska – odstrániť nečistotu z chodníka pri plote Materskej
školy.
Z: MČ Košice – Juh
T: do 31.07.2015

3.7. Palárikova – doplniť chýbajúci smetný kôš.
Z: MČ Košice – Juh
T: do 30.07.2015

3.8. Partizánska 1 – doplniť dopravné značenie - žltá kľukatá čiara z dôvodu zlej
viditeľnosti.
Z: MMK ref. dopravy
T: 9/2015

3.9. Palárikova – odstrániť matrace od bezdomovcov pod blokmi obytných budov.
Z: MČ Košice – Juh
T: do 30.07.2015

Záver:
1. Žiadame zodpovedných, aby predložili informáciu o čase a spôsobe riešenia
zistených nedostatkov, najneskôr však do uvedených termínov na adresu
eva.horakova@kosicejuh.sk.
V Košiciach, 23.07.2015
zapísal: Daniela Lapčáková

overil: Ing. Eva Horáková

