Podnět číslo 20060929180008
1) Podnět č.j.

20060929180008

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, současný jabloňový sad - budoucí Růžová zahrada , u Mateřské školky za soudem.

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

starosta JUDr. F. Mikeš - ODS (frantisek.mikes@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel, odbor životního
prostředí (ing. Horáková)

6) Co je třeba udělat

Zveřejnit jméno autora nápadu "ZŘÍDIT RŮŽOVOU ZAHRADU V PROSTORU OVOCNÉHO SADU
ZA SOUDEM". Zveřejnit autora projektu a název firmy, která zakázku obdržela. Nejlépe trvale vytesáním jmen do kamene uprostřed budoucí zahrady.
Někteří obyvatelé města se domnívají, že peníze společnosti Pivovary Staropramen ( 248 570 Kč) a cca 50
000 Kč z městské pokladny měly být vynaloženy účelněji. Růžová zahrada vzniká v místě, kam lze turisty
a obyvatele města nasměrovat jen za cenu značných nákladů na propagaci. Pokud se záměr podaří
realizovat, bude narušen pokojný stav v oblasti, kde obyvatelé přilehlých domů spoléhali na klid (bez
turistů) a dojde ke snížení hodnoty jejich nemovitostí.
Realizace projektu, jehož smyslem je "více zeleně", začala v srpnu r. 2006 likvidací asi 10 bm
vzrostlého živého plotu, několika okrasných keřů a nově vysazených ovocných stromků. Koncem
září bylo vykáceno více než 10 (neočesaných jabloní a kvalitních švestek, s kmeny do průměru
15 cm. Likvidované porosty mají být nahrazeny jabloňovou alejí a 450 sazenicemi "bezúdržbových" růží.
Z akce bude mít významnější prospěch p.p. jen veřejnosti dosud neznámá zahradnická firma. (Viz též
podněty č.j. 20030326101707; 20040318173007 )
Možná byli špatně informováni zastupitelé i vyhlašovatel soutěže a dárce části finančních prostředků Pivovary Staropramen

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-20060929180008

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 07. 2013
Prostor, který museli ke dni 30.6.2006 nájemnící pozemků uvolnit, zůstává i nadále bez využití.
Ohlásil:
10. 12. 2011
Na adresu elektronické pošty MÚ Český Krumlov byla zaslána zpráva se žádostí o sdělení, jakým
způsobem bylo stran úřadu reagováno. MÚ byl požádán o sdělení kontaktu na pracovníka, který je
pověřen řešením dané záležitosti.
Ohlásil: Jindřich Karel, Plzeň 1 - Bolevec, Sokolovská 1120/119, 323 00 Plzeň 23
21. 05. 2008
fotografie současného stavu jsou ZDE
Ohlásil: .
30. 07. 2007
prostor, který museli ke dni 30.6.2006 uvolnit nájemci pozemků zůstává bez využití.
Ohlásil: .
19. 11. 2006
místo slíbených jabloní byly vysázeny stromy, které v budoucnu p.p. zcela zacloní atraktivní výhled na
Křížovou horu.
Ohlásil: .

Přílohy:
Přílohy:

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

