INFORMÁCIA O VYBAVENÍ PETÍCIE
Názov petície:

Žiadosť o komplexnú rekonštrukciu systému kanalizácie v obytnej zóne Školská
ulica v R. Tepliciach, keďže jej kapacita je už niekoľko rokov nepostačujúca.
Petíciu podporilo:

36 oprávnených voličov

MESTO RAJECKÉ TEPLICE
Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice, tel. 041/509 9060
________________________________________________________________________
Mariana Elammari Hodás
Školská 152/7
013 13 Rajecké Teplice

Váš list číslo/zo dňa
/20. 09. 2020

Naše číslo
MSÚRT-2020/00602-2/Pre

Vybavuje / linka
Ing. Mikula 041/509 90 62

Rajecké Teplice
30. 10. 2020

Vec
Vybavenie petície
Vo veci Petície ku kanalizácii v obytnej zóne školská v Rajeckých Tepliciach, ktorá
nám bola doručená dňa 30. 09. 2020 Vám ako zástupcovi občanov oznamujeme, že petícia
bola v zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov
prešetrená Mestom Rajecké Teplice.
Celé znenie Petície: „ My, dolupodpísaní občania Rajeckých Teplíc – obytnej zóny Školskej
ulice, ktorou žiadali o komplexnú rekonštrukciu systému kanalizácie v obytnej zóne Školská
ulica, keďže jej kapacita je už niekoľko rokov nepostačujúca. S postupnou a pokračujúcou
výstavbou obytných domov v tejto lokalite začína byť situácia pre obyvateľov neúnosná
hlavne v období zrážok, kedy dochádza k zatopeniu pivničných priestorov. Občania sú nútení
na úkor svojho času riešiť situáciu nahlásením Hasičskému zboru a uhrádzať vzniknuté škody
na vlastné náklady. Žiadame o urýchlené konanie v tejto záležitosti.“
Po prešetrení petície mesto konštatuje, že:
podaná petícia je opodstatnená a v súčasnosti je predmet petície v štádiu riešenia.
V uvedenej veci bude zvolané neplánované mestské zastupiteľstvo, na ktorom bude
poslancom mesta predložené na schválenie uznesenie, v ktorom zoberie na vedomie, že sa
jedná o havarijný stav a následne schváli použitie rezervného fondu na vybudovanie
odľahčujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá by mala vyriešiť opakujúce sa problémy v meste
s odvádzaním povrchových vôd z ulice Školskej a podzemných vôd z lokality námestia.
S pozdravom
Ing. Miroslav Mikula v. r.
prednosta MsÚ
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