Zápis ze setkání s občany
24. září 2015 v lokalitě Sídliště
Splněno:
Bod Věc
1. Ul. Jurije Gagarina
 sušáky na prádlo – vrátit
 příliš rozestavěných chodníků a silnic najednou – lidé nemají kudy procházet, kontejnery na odpad
z chodníků – řešeno v rámci kontrolního dnu 25. 9. se stavbyvedoucím
 zajistit úklid při stavebních pracích u stavební firmy
 křižovatka ulic J. Gagarina a Letců R.A.F – není vidět doleva – prověřit možnost zrcadla

2.
3.

Ul. Brigádnická
 Mostek do ulice Brigádnická – starý povrch (součást IV. etapy revitalizace)
Ul. Mládežnická
 důvod zákazu průjezdu? Odstranit svislé značení?



4.

Splněno k 8. 6. 2016
Splněno 25. 9.2015
Splněno
Splněno
Trvá

Trvá (součást VII. etapy
revitalizace)
Splněno (dopravní
řešení musí být
zachováno kvůli šíři
vozovky)

podzemní kontejnery – termín dokončení schůdků? Potřeba osvěty mezi občany, jak správně vhazovat
Splněno
odpad, aby bylo možné využít celou kapacitu kontejnerů.

Ul. Mládežnická




5.

6.

7.

8.

vzrostlé břízy mezi panelovými domy – nepořádek, alergeny, stíní – pokácet/ ořezat/ zachovat
(nejednotnost občanů)
nepořádek mezi domy, u popelnic, také v Tyršově ul. (bezdomovec)
doplnit vodorovné značení pro parkování

U Růžáku
 možnosti doplnění veřejného osvětlení ke garážím

Splněno
Splněno
6/2016 v rámci obnovy
vodorovného značení
Dle finančních možností
r. 2016 – 2017

Ul. Karla Čapka
 přerostlé břízy z obou stran stíní – ořez/ pokácet
 poničený sušák na prádlo – na žádost správce domu bude odstraněn

Splněno
Splněno

Ul. Vítkovická
 před č.p. 2045 umístit žlutou plochu pro požární stání
 Výměník – zamezit parkování Avie (hluk a smog), návrh na jiné využití výměníku (parkoviště)
 zamést chodníky před paneláky

V plnění
Splněno
Průběžně plněno

Ul. Alfonse Muchy
 proč kácet označené stromy?

Ul. Dvorská
 zrušit zákaz odbočení vlevo
Ul. Máchova – nádraží
 chybí odpadkové koše

Zapsala: Mgr. Olga Vendlová
Garantem: PhDr. Pavel Fojtík

Splněno (povoleno
odborem ŽP, kácení
v rámci stavby, kořeny)
Splněno
Splněno

