Podnět číslo 20161004195236
1) Podnět č.j.

20161004195236

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, stráň od gymnázia k sídlišti Vyšný, Berkovka

4) Místo vady

48°49'8.994"N, 14°18'40.775"E
Odkaz vede na mapy.cz

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz

6) Co je třeba udělat

Zajistit možnost stavby chodníku, schodů či "výtahu" na trase tradičně využívané stezky po stráni
("Berkovka"), od gymnázia k železničnímu přejezdu u Sídliště Vyšný. Po této trase chodí mnoho
gymnazistů, někteří učitelé a lidé, kteří z prostoru Vyšný a Za Nádražím směřují ke sportovištím.
Výtah/vlek by usnanil život i seniorům a umožnil cyklistům snadno překonat značné převýšení (40 m)
mezi ulicí Fialková a železniční tratí.
iz též podnět č. 20030309150007.
Klíčová slova: cyklostezka

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-20161004195236

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 04. 2019
Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“
v Českém Krumlově.
Arbed
Ohlásil:
04. 03. 2019
Na podnět jsem upozornil českokrumlovskou FB skupinu DO PRÁCE NA KOLE.
Ohlásil: Arbed
17. 07. 2017
Ing. Radce Ondriášové (vedoucí finančního odboru MÚ) jsem telefonicky připomenul, že nenavrhuji, aby
částkou z particiaptivního rozpočtu byl v r. 2018 financován celý projekt, ale např. průzkum zájmu o
horizontální propojení Nádražního Předměstí s průmyslovou zónou Domoradice, anebo část projektové
dokumentace. Odkázal jsem na názor starosty, který by uvítal vyšší provoz vozítek s elektropohonem, pro
něž jsou svažité komunikace nevýhodné.
Ohlásil: Arbed
09. 06. 2017
Do formuláře "participativního rozpočtu" města jsem napsal: "Realizovat alespoň první etapu 16 roků
starého podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010723153007. Varianta:
http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161004195236."
Ohlásil: Arbed
10. 02. 2017
TOTO JE POKUS O HLÁŠENÍ Z ADMIn 2. ŘÁDU
Ohlásil: Test
05. 10. 2016
Na podnět jsem upozornil místostarostu Č.Krumlova.
Ohlásil: Arbed
04. 10. 2016
Z iniciativy Mgr. Kneifla odložilo zastupitelstvo hlasování o výkupu pozemků pro komplikovanou trasu z
Fialkové do Českobratrské ulice.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

