Podnět číslo 20020723165907
1) Podnět č.j.

20020723165907

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, chodník od Trojice do sídliště Mír

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, MÚ, zastupitel, radní, odbor dopravy

6) Co je třeba udělat

Záměr příští akce typu "chodník Trojice - Mír" předem konzultovat s ekonomicky myslícími
občany.
Argumentovat i počtem obyvatel, kterým dílo skutečně bude sloužit. Zjistit např., kolik by musel uživatel
chodníku za možnost průchodu zaplatit, aby byla investice ( + zimní údržba a opravy) splacena v příštích
deseti létech.
KOMENTÁŘ :
chodník stál 6,5 mil. Kč (+ cena projektu). Je na něm můstek (+ problematický altán) v hodnotě
minim.10% mnohem účelnější (nerealizované) "lávky" přes údolí .
POZN.: běžný metr nového chodníku pro pěší od Trojice do sídliště Mír v Č.Krumlově stál cca 17,5 tis Kč .
Soustavně ho používá jen malý počet obyvatel několika přilehlých paneláků. Nejméně trojnásobný počet
lidí (zejména děti) překonává "horolezecký" terén (přes údolí) do oblasti Nádražní Předměstí .
Propojení infrastruktur sídl. Mír a oblasti Nádraží, Růžek a Vyšný lze řešit dvojící jednosměrných tubusů
zavěšených nad údolím - viz podnět č.j. 20010723153007.
Klíčová slova: plýtvání, cyklostezka
FH

7) Autor podnětu

arbedzavináčwo.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20020723165907

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2019
Sílí snahy o převedení individuální (sdílené, bezobslužné) dopravy do zavěšených tubusů a pod zem.
Klasické automobily se do ulic měst a na některé dálnice už opravdu nevejdou.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 04. 2019
Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“
v Českém Krumlově.
Arbed
Ohlásil:
26. 02. 2018
Praha postaví lanovku přes Vltavu do ZOO? Kapacita by měla být přibližně dva tisíce cestujících za
hodinu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 09. 2017
Zajímavá lávka (přes řeku) pro pěší i cyklisty se staví v Písku.
Ohlásil:
09. 06. 2017
Do formuláře "participativního rozpočtu" města jsem napsal: "Realizovat alespoň první etapu 16 roků
starého podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010723153007. Varianta:
http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161004195236."
Ohlásil: Arbed
17. 04. 2017
Dopravou budoucnosti jsou lanovky?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 05. 2004
ZPRAVODAJ ČESKOKRUMLOVSKA č. 5/2004 uvádí, že zcela devastovaný altán byl odstraněn.
Ohlásil: NULL
04. 08. 2002
upravený text podnětu zveřejňuje Zpravodaj města. (Autor obdržel telefonickou vyhrůžku jednoho z
uživatelů chodníku.)
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

