Podnět číslo 20040523092004
1) Podnět č.j.

20040523092004

2) Úroveň realizace

jiná

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, směr Větřní, Ulice 5.května, objekt bývalé prodejny zemědělských potřeb (ZNZ,PZP)

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, stavební odbor, policie, Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF)?

6) Co je třeba udělat

Upozornit majitele objektu (č.p. 278 ) na povinnost udržovat svůj majetek v dobrém stavu.
Přednostně by měl opravit okapový žlab, aby účinkem vlhkosti a mrazů rozrušené odpadávající zdivo
neohrožovalo chodce.
Dětem jsou jsou nebezpečné i navazující objekty na nábřeží Vltavy.
Stav budov kazí image Č.Krumlova. Zejména v létě kolem nich projíždí (směr Lipno) desetitisíce turistů.
Viz též č.j.:
-2005 04 01 10 25 04 (stavební památka?)
-2008 03 01 16 08 53 (vrata do skladu)
-2008 02 30 16 09 17 (skládka odpadků)

7) Autor podnětu
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-20040523092004

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 05. 2011
Na místě, kde stávalo ZZN na Plešivci, by dle investora, fy MEXUM, měl vzniknout obchod řetězce BILLA
+ retailové prostory k pronajmutí jiným službám a obchodům. Zároveň je uvažována i kultivace prostředí,
zřejmě parková úprava, nezbytné parkování apod. V současné době jsou dvě alternativy, závislé na
možnostech financování. Investor se zavázal stavbu dokončit do konce roku 2013, nevím úplně jistě,
možná plus minus nějaký měsíc. Jisté ale je, že v případě, že termín dokončení nedodrží, je povinen
uhradit smluvní pokutu 1 milion korun. Doufám jen, že se na Plešivci udrží malé obchůdky, které tam
provozují místní podnikatelé; myslím, že by byla škoda zeleniny pana Mígla, uzenářství pana Antoniho,
Vyšebrodské pekárny a dalších, kteří tyto obchody provozují již dlouho. Tak na ně Plešivečtí nezapomeňte
:o)
ZDROJ
Ohlásil: Arbed (dle Vojana)
02. 12. 2010
Objekt byl zbourán.
*Názor památkáře.
*Jiné názory.
Ohlásil:
27. 09. 2009
Objekt byl zbořen.
Ohlásil: Arbed
30. 07. 2009
http://www.blisty.cz/2009/7/29/art48123.html
Ohlásil: Arbed
26. 07. 2009
Článek, ve kterém PhDr. Zbyněk Dočkal vyjmenoval úředníky a politiky odpovědné za demolici objektu,
který měl být chráněn jako technická památka.
Ohlásil: Arbed
26. 06. 2009
Probíhá demolice bývalé prodejny ZEMPO a dalšího objektu.
Ohlásil: Arbed
03. 03. 2008
žádost přečetl Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]
Ohlásil: NULL
02. 03. 2008
o.s.PODNĚTY.CZ požádalo město Č.Krumlov, podle zákona č. 106/1999Sb, o informaci k průběhu
realizace podnětu.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

