Podnět číslo 20110301194537
1) Podnět č.j.

20110301194537

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, chodník na Tř. Míru od Paraplíčka k Jelence

4) Místo vady

–

Město Český Krumlov, starosta, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz, ambrusova.ivana@seznam.cz, beerova@gymck.cz, cikanska.jizba@seznam.cz,
dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz, florian@zsplesivec.cz, j.klosse@seznam.cz, jan.vozabal@divadlock.cz,
jan-vorel@seznam.cz, jindrich.florian@mu.ckrumlov.cz, jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz,
5) Kdo by měl o podnětu vědět
josef.hermann@ckrf.ckrumlov.cz, karel.vachta@seznam.cz, lusticky.l@seznam.cz, malobo@seznam.cz,
mdvorak@wo.cz, olsan@budejovice.npu.cz, ov.ckrumlov@kscm.cz, robin@schinko.eu, SanderaP@lira.cz,
stefansmolen@seznam.cz, tomas.zunt@mu.ckrumlov.cz, vanecek.jan@volny.cz,
vejskrabrudolf@seznam.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Opravit podezdívku chodníku - viz fotografie. Podobných vad je v úseku cca 160 m několik.
÷÷÷

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-20110301194537

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 07. 2013
Dvojice mladých mužů podezdívku opravuje. Zda a jak jsou omítkové "plomby" kotveny jsem nezjišťoval.
Ohlásil: A.Bednář
01. 06. 2013
Jak se podobné zdivo opravuje je popsáno ZDE. Pokud se však údržba nedělá včas, oprava se notně
prodraží a bude třeba zvýšit daně.
Ohlásil:
20. 05. 2013
Hlásení o realizaci podnetu je nepravdivé.
Ohlásil:
18. 05. 2013
Hotovo.
Ohlásil: Arbed
24. 07. 2012
út 24.7.2012 17:51 - upozornění na podnět přečetl starosta Mgr. Dalibor Carda
Ohlásil: Arbed
23. 07. 2012
Náhodně zjišťuji, že někdo poškozené části podezdívky vyčistil.
Ohlásil: Arbed
16. 07. 2012
Rozpad podezdívky pokračuje - viz fotografie. Existenci tohoto podnětu městu Č.Krumlov
připomínám.
po 16.7.2012 11:40 - z podatelny došlo potvrzení o přečtení opakovaného upozornění na podnět
po 16.7.2012 11:46 - automat omlouvá starostovu nepřítomnost.
Ohlásil: Arbed
08. 03. 2011
út 8.3.2011 11:15 došlo hlášení mailem: podnět registruji pod číslem 31/2011. Dotyčné místo je nám
známé a je v plánu jeho očištění a zhotovení betonové plombu. S pozdravem Ing. Karel Hudera vedoucí
odboru Odbor správy majetku a investic Městský úřad Český Krumlov.
Ohlásil: Arbed
03. 03. 2011
Dne 3.3.2011 přeposlán podnět odpovědné osobě -vedoucímu odboru majetku a investic ing. Huderovi.
Řešit v rámci reálných možností běžného rozpočtu města.
Ohlásil: Lusticky.L@seznam.cz
01. 03. 2011
Podnět byl (mailem) podán městu Č.Krumlov. Kopii obdrželi všichni zastupitelé.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
20110301194537-20110301-ckrumlov-u-paraplicka-zidka-chodniku-jpg.JPG
20110301194537-20120606-ckrumlov-trida-miru-zidka-u-paraplicka-jpg.JPG

Přílohy:

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

