Podnět číslo 19920707115207
1) Podnět č.j.

19920707115207

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, výpadovka směr Kájov, zejména úsek cca 500m od budovy VAK. (Klíčová slova: vodotrysk,
oblouk, hamr.)

4) Místo vady

Loc: 48°48'54.451"N, 14°17'53.175"E
Odkaz vede na mapy.cz

Starosta (ing. Jan Vondrouš (OF), Antonín Princ(ODS), JUDr . František Mikeš (ODS), ing. Luboš

5) Kdo by měl o podnětu vědět Jedlička(ODS), Dalibor Carda(ČSSD), radní, zastupitel, odbor dopravy, Služby města.
posta@mu.ckrumlov.cz

6) Co je třeba udělat

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Na sloupy veřejného osvětlení komunikace přilepit odrazky a světla zhasnout.
Projektantovi komunikace vytknout nehospodárnost.
KOMENTÁŘ:
cenu zbytečně spotřebované elektřiny odhaduji na 100 tis. Kč za rok. Silnice z Č.Krumlova (směr Kájov)
je intenzivně osvětlena i v místech, kde se blízko ní nedávno v noci pásly srny. Pokud se v tomto prostoru
pohybují chodci (po souběžné nepoužívané silnici), vystačí s osvětlením z protějšího břehu potoka.
÷÷
A.Bednář
Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19920707115207

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 02. 2014
Na podnět jsem upozornil Město Č.Krumlov, prostřednictvím systému
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/obcan_zavady.xml
Ohlásil: Arbed
04. 04. 2011
Podnět byl (mailem) podán městu Č.Krumlov.
Kopie: právník + zastupitelé - krom Jana Vaněčka (ČSSD), který informace tohoto druhu odmítá.
Ohlásil: Arbed
14. 01. 2008
Upozornění na podnět přečetl Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]
Ohlásil: NULL
12. 03. 2007
Viz podnět č.j. 2007 03 12 09 30 00.
Ohlásil: NULL
01. 01. 2005
V r.2005 až 2006 byl text podnětu téměř rok součástí nápovědy formuláře pro podání podnětu. Četly ho
stovky lidí.
Ohlásil: NULL
07. 07. 2004
Autor o tomto podnětu diskutuje s vedoucím odboru dopravy MÚ v Č. Krumlově. Krajní řešení: koupit
obyvatelům několika blízkých obydlí kapesní svítilny ?
Ohlásil: NULL
10. 08. 2003
Existence podnětu je připomenuta na serveru demokracie.krumlov.cz. Reaguje podnět č.j. 2003 10 08 16
57 05. Jeho autor se domnívá, že světla mají zůstat funkční, přestože souběžně s nimi (na druhé straně
potoka je silnice (vedoucí k naprosté většině domů v Dobrkovicích) trvale osvětlena.
Ohlásil: NULL
01. 01. 2003
Asi 30% zářivek několik měsíců nesvítí.
Ohlásil: NULL
01. 04. 1994
Text podnětu je zveřejněn v měsíčníku MÚ Č.Krumlov REFLEXE 4/94.
Ohlásil: NULL

01. 01. 1992
1992 až 1993 – opakovaně připomenuto starostovi.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

