
      Úkoly ze setkání s občany         

14. května 2015 v lokalitě Jankovice 

Splněno: 

Bod Věc Plnění k 31. 1. 2016 

1.  Přemístění stávajících kontejnerů u Jednoty  

 zprovoznění podzemních kontejnerů – kontejnery na papír, sklo a plasty – a odvoz stávajících kontejnerů; 

 kontejnery na textil a elektro přemístit na jiné místo dohodnuté s vlastníky kontejnerů.   

 

Splněno  

Splněno 

2.  Ul. Topolová 

 prověřit možnost umístění retardérů na křižovatce s ulicí Růžová + instalace v případě odsouhlasení 

 vodorovné vyznačení parkovacích míst na komunikaci  

 řešení viditelnosti na křižovatce Topolová – Růžová  

 měření rychlosti a průjezdnosti v ul. Topolové během týdne 

 

Splněno 

Splněno 

Splněno 

Splněno 

3.  Vybudování nových parkovacích míst  

1. Prověření a projednání navrhovaných míst: 

 roh ul. Růžová – Topolová 

 podél ulice Topolová před garážemi 

 podélně u vjezdu do dvora f. Mados 

 v ulici Jasmínová, Sadová a jiné 

2. Projekční příprava + realizace dle schválených priorit rozpočtu. 

 

Splněno (dán návrh 

do rozpočtu) 

 

 

 

Trvá (město má 

územní rozhodnutí, 

realizace v rámci 

harmonogramu 

revitalizace sídliště 



Drahelice. 

Dílčí plnění 

terénními úpravami, 

prodej  výtopny – 

zřízení garáží  

a volných stání  

4.  Rozhlas Jankovice – doplnit do připravované žádosti o dotaci  

 realizace ve vazbě na dotační podmínky   

Plněno: květen – 

vyrozumění  

o přidělení dotace, 

realizace do konce 

2016 v případě 

přidělení dotace 

5.  Oprava chodníků 

 všeobecně špatný stav chodníků v této lokalitě – letos opravy v rozsahu 300 m
2
 

  psí výkaly na chodnících a zeleni 

 

Splněno 

Průběžně plněno 

6.  Odpadkové koše – doplnit  

Projednání s komisí SMaŽP a osazení v dohodnutých místech  

Splněno 

7.  Parkování na chodnících a neprůchodnost chodníků pro chodce 

 požadavek na častější kontrolu ze strany policie 

 dopravní značení bude doplněno a upraveno 

 

Průběžně plněno 

Splněno – Topolová 

(vodorovné i svislé 

značení)  

8.  Herní prvky a lavičky - dětské hřiště Jankovice 

 Doplnit herní prvky 

 Projednat s komisí SMaŽP návrh na oplocení dát zprávu  

 

Splněno 

Splněno 

9. Veřejná služba na přechodech pro chodce – časový posun  

 nyní 11-14 hod. žádost o posun – 12-15 hod. 

Splněno  

 

10.  Úsek cyklostezky za Jednotou – vybudování 

Na základě schválených priorit rozpočt –zprac. PD + realizace 

Trvá (r. 2016) 

11. Ul. Sadová – doplnit zeleň, Trvá 



 kde nebude stínit 

12.  Zájem o biokontejnery – ul. O. Polívky, 

Dodání v rámci rozšíření pilotního  projektu-viz tisková zpráva 

 

Splněno 

13.  Špatný stav laviček u Adély – prověřit  

 Oprava dle materiálových možností 

Splněno 

14.  Zápach z kanalizace – řešení – lokalita ul. Jankova a okoli Splněno 

15. Vyvěsit výkres z projektu pro územní řízení „Revitalizace sídliště Jankovice“ na web města  Splněno 

  

Zapsala: Mgr. Olga Havránková  

Garantem: PhDr. Pavel Fojtík  


