MESTSKÁ ČASŤ LÁNY
VYHODNOTENIE ANKETY
POMENOVANIE ULÍC NA DEDOVCI
CIEĽ ANKETY:
■
■
■

zlepšiť orientáciu na sídlisku Dedovec
zistiť názor občanov - participácia občanov sídliska
získali sme cenné informácie, rady, pripomienky, požiadavky, kontakty
ale i povzbudenia od občanov Dedovca

ANKETNÉ LÍSTKY:
Dňa 5.5.2017 v čase medzi 9,00 - 10,00 h predsedníčka výboru mestskej časti Lány
Jana Veličová spolu s navrhovateľom a členom výboru Pavlom Smatanom otvorili a
vybrali anketné lístky zo schránky nachádzajúcej sa na oplotení zberného dvora
Dedovec.
V schránke sa nachádzalo spolu 41 vyplnených anketných lístkov obyvateľov
sídliska
Dedovec.
Z
nich
32
obyvateľov-majiteľov
nehnuteľností
NESÚHLASILO s pomenovaním ulíc, ako hlavný dôvod uvádzali hlavne nutnú
zmenu dokladov. Vačšina z nich sa však zhodla na názore, že orientácia v tejto
lokalite je komplikovaná a navrhli riešenia ako napr. umiestnenie orientačnej
tabule s očíslovaním domov pri zbernom dvore Dedovec. Osedm anketných
lístkov SÚHLASILO s pomenovaním ulíc, jeden anketný lístek prišiel bez
označenia.

PRIPOMIENKY:
Anketa mala pre Výbor mestskej časti veľký význam, dozvedeli sme sa čo trápi
obytateľov lokality Dedovec. Aj preto sme sa rozhodli schránku premenovať na
PRIPOMIENKY, POŽIADAVKY a ponechať na oplotení zberného dvora do konca
volebného obdobia. Slúžiť bude pre všetých obyvateľov mestskej časti Lány.
Uvádzame niekoľko požiadaviek občanov Dedovca z anketných lístkov:
■ Parkovanie osobných automobilov pri Nemocnici, vozidlá stoja na tzv. Dedoveckej
ceste
■ Chýba chodník pre peších na hlavnej Dedoveckej ceste, smer od zberného dvora

■ Oprava poškodených komunikácií
■ Oprava detského ihriska Dedovec
■ Zhotoveni mapy s označením domov pre lepšiu orientáciu na sídlisku Dedovec,
umietnenie pri zbernom dvore
■ Oprava verejného osvetelenia Dedovec
Všetkým občanom, ktorí sa zapojili do ankety, napísali svoje pripomienky,
požiadavky VMČ Lány veľmi pekne ĎAKUJE, budeme sa nimi zaoberať. Pozitívom
je, že niektoré z uvedených požiadaviek ako napríklad oprava detského ihriska
Dedovec by sa mala riešit ešte tento rok, ako nám prislúbili kompletentní z MsU.

