Podnět číslo 20050808093800
1) Podnět č.j.

20050808093800

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, Odbor dopravy, mluvčí MÚ
6) Co je třeba udělat

vysvětlit obyvatelům Českého Krumlova, proč bylo nutné oplotit vnější parkoviště pod nemocnicí (proti
benzínové pumpě). Zjistit, zda současný způsob jeho užívání není porušením původní dohody vlastníka
pozemku (nemocnice?) s městem. Vybudování parkoviště p.p. financovalo město. Podnět je inspirován
diskusním příspěvkem M. Maurera - viz www.demokracie.krumlov.cz - vloženým v čase dle č.j. podnětu.

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-20050808093800

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 09. 2006
nemocnice poplatky nevybírá, protože dosud parkoviště veřejnosti nezpřístupnila.
Ohlásil: NULL
30. 08. 2005
bývalý starosta Č.Krumlova zveřejňuje na www.demokracie.krumlov.cz vysvětelní, které získal od
vedoucího odboru dopravy M. Hály : " Za parkoviště u nemocnice platilo dle mých informací město v
minulosti 200 tis.Kč / údajně i jako sponzorský dar Nemocnici Č.K./. Proto bylo parkoviště volně přístupné
a bezplatné pro potřeby všech, bez omezení. Od roku 2004 již město tyto peníze nemocnici neplatí a tak
si v letošním roce nemocnice horní parkoviště oplotila a bude na něm vybírat peníze sama. Mám
informace od náměstka Hláska, že to bude obdobný systém, jako provozuje ČKRF. Do 30. min. parkování
zdarma, pak za úplatu. Ceník k dispozici nemám. Dolní parkoviště je také v majetku Jihočeského kraje,
spravuje ho nemocnice a zde zůstává stejný režim jako doposud.
Ohlásil: NULL
11. 08. 2005
anonymní "Jan" informuje: jedná se o pozemek nemocnice, která tam hodlá mít své parkoviště, takže
oplocením si řeší vlastní potřeby.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

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

