Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 31. zasadnutí dňa 23.11.2017
spracované písomné odpovede
PÍSOMNÉ INTERPELÁCIE:
D. Vojsovičová - (písomná interpelácia z 24.11.2017)
Pri prezentovaní projektu Vianočnej výzdoby v meste a schvaľovaní finančných prostriedkov na MsZ
v mesiaci október 2017 som žiadala o prehodnotenie rozmiestnenia výzdoby.
Aktuálne prebiehajú prípravné práce na Nám. A. Baťu. Zámer bol aj vyzdobenie priestranstva Mst.
úradu a okolia kostolov....všetko miesta okolo ktorých len prechádzame, ale obyvatelia trávia čas
v okolí svojich bytov.
Touto cestou žiadam o
1.Informáciu a zdôvodnenie výberu lokalít vianočnej výzdoby
2.Ako budú vyzdobené obytné zóny – miesta, kde obyvatelia bývajú, zdržiavajú sa, pozerajú z okien
a práve tieto časti sú na výzdobu chudobné, alebo tam výzdoba nie je žiadna
PÍSOMNÁ ODPOVEĎ:
K otázke 1.
1. Žiadam o informáciu a zdôvodnenie výberu lokalít vianočnej výzdoby
Mesto Svit na zasadnutí MsZ odprezentovalo návrh Vianočnej výzdoby - vizualizáciu, ako aj jednotlivé
lokality s tým, že bolo vysvetlené, že zámerom mesta Svit je riešiť vianočné osvetlenie každoročne po
etapách, odprezentovaná bola 1. etapa, výzdoba verejných priestranstiev, ktoré reprezentujú naše
mesto, ako je hlavný vstup do mesta – ulica SNP, lokalita kostolov, ktoré sú v čase Vianoc častejšie
navštevované, lokalita mestského úradu, ktorý nie len občania Svitu navštevujú za účelom vybavenia
svojich žiadostí, lokalita Domu kultúry - námestie J.A. Baťu, kde každoročne vítame Mikuláša
a rozsvietime stromček, lokalita Domu kultúry Pod Skalkou, kde obdobne vítame Mikuláša.
A. Kromková
K otázke 2.
2. Ako budú vyzdobené obytné zóny – miesta, kde obyvatelia bývajú, zdržiavajú sa, pozerajú z okien
a práve tieto časti sú na výzdobu chudobné, alebo tam výzdoba nie je žiadna
Obytné zóny, hlavne jednotlivé ulice – Štúrova, Mierová, 9.mája, Komenského ako aj vnútrobloky
sídlisk budú predmetom 2. etapy riešenia novej vianočnej výzdoby. V súčasnosti Technické služby
mesta Svit nainštalovali na stĺpy verejného osvetlenia staršiu vianočnú výzdobu, ktorú mali
k dispozícii, vyzdobili niekoľko stromov. Zároveň však dávame do pozornosti problematiku svetelného
žiarenia vianočnej výzdoby. V 2 etape bude musieť mesto Svit citlivo zvážiť umiestnenie jednotlivých
prvkov výzdoby z dôvodu, že už dnes sa stretávame so sťažnosťami občanov na svetelné žiarenie
exteriérových prvkov mobiliáru – city lightov, ba dokonca lámp VO. Občanom vadí svetlo, ktoré tieto
zariadenia produkujú, pričom ich svietivosť je nižšia ako svietivosť prvkov vianočného osvetlenia.
Prvky vianočného osvetlenia sú umiestnené na stromoch a stĺpoch verejného osvetlenia, čo je vo
výške okien 1. resp. 2. NP, a z toho dôvodu bude pred inštaláciou ďalšej etapy vianočného osvetlenia
dôkladne zmapovaná každá lokalita obytnej zóny.
A. Kromková
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