Podnět číslo 20060530111709
1) Podnět č.j.

20060530111709

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Prostějov, Tylova ulice

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Starosta Ing. Jan Tesař - ODS, radní, zastupitel, Odbor dopravy;
posta@mestopv.cz

6) Co je třeba udělat

Na vhodném místě umístit dopravní značku, kterou motoristům zakázat odbočení do ulice Wolkerova
.
Toto opatření sice diskriminuje motoristy (asi 500 aut denně ujede o 2 km více), ale může zachránit život
chodce.

7) Autor podnětu

správa NDOP dle textu P.B. na
http://www.mestopv.cz/showdoc.do?forum=open&type=normal&docid=1470

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-20060530111709

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
10. 06. 2009
Z důvodu technických problémů na straně podatelny Městského úřadu podnět odeslán znovu. Přijato
potvrzení přijetí: Město Prostějov 10.6.2009 12:38:06
Vaše podání ze dne: 10.6.2009 11:11:00 v obsahu zprávy: Podnět 20060530111709 - nové odeslání
podané na adresu el. podatelny - posta@prostejov.eu Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: S00AX00T38XW Datum zaevidování: 10.6.2009 12:36:58
Ohlásil: paveldf@volny.cz
09. 06. 2009
Přijato potvrzení o podání upozornění na tento podnět s opisem základních údajů o podnětu (podání
podnětu e-mailem):
Město Prostějov 9.6.2009 10:05:05
Vaše podání ze dne: 8.6.2009 22:24:00 v paveldf.vcf podané na adresu el. podatelny - posta@prostejov.eu
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: S00AX00T2GLD
Datum zaevidování: 9.6.2009 10:04:35
Ohlásil: paveldf@volny.cz
08. 06. 2009
Na adresu posta@prostejov.eu bylo odesláno upozornění na existenci podnětu v souladu s novými
pravidly elektronické podatelny, tedy s opisem obsahu projektu místo obvyklého uvedení odkazu na
podnět v databázi.
Ohlásil: paveldf@volny.cz
26. 05. 2009
Při pokusu o upozornění na tento podnět byla hlášena mailovým serverem Městského úřadu Prostějov
chyba - adresa posta@mestopv.cz již neexistuje, nově má být posta@prostejov.eu
Ohlásil: paveldf@volny.cz

Přílohy:
Přílohy:

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

