
           Zápis ze setkání s občany        

4. června 2015 v lokalitě Habeš 

Splněno: 

Bod Věc Plnění k 31. 1. 2016 

1.  Ul. Hrabalova 

 Úprava zeleně, výsadba stromů na chodnících (oddělení zelení silnici od chodníku) 

 

 

 před č. p. 2371 přes ulici doplnit chodník u HUPu 

 

 

Nerealizováno z 

důvodu inženýrských 

sítí v zeleném pásu 

Splněno 

 

2.  

Ul. Cukrovarská   

 Nedokončený chodník před pekárnou – prověřit vlastnické poměry 

 

není v kompetenci 

města 

3.  Ul. Bobnická  

 Možnosti odhlučnění dráhy (živý plot, měření hluku)  

 

není v kompetenci 

města 

4.  Ul. Na Splavech 

 zatravnění plochy u novostaveb 

 údržba komunikací (problém více vlastníků)  

 u odbočky vlevo na kopeček není vidět doleva (zrcadlo, problém více vlastníků)  

 rozbité kontejnery na tříděný odpad, nevzhledné (zastřešit, zakrýt)  

 městský zpravodaj často chybí ve schránkách 

 

  

není v kompetenci 

města 

není v kompetenci m. 

Splněno 

Splněno 

 



5.  Zelený pás podél parkoviště Albert 

 znečišťován odpadky 

 požadavek na průchod (chodník) z parkoviště k zástavbě (frekventovaný úsek, maminky s kočárky, 

bahno) 

 posekat, vykácet nálety (ověřit sankce na odboru životního prostředí)  

 

  

není v kompetenci 

města 

 

Splněno 

6.  Ul. Poděbradská 

 kolem chodníku na rohu U Slavíků umístit zábradlí kvůli bezpečnosti chodců 

 vysoká rychlost projíždějících aut 

 obtáhnout přechody pro chodce (Středočeský kraj)  

 

  

Splněno (policie 

nedoporučila) 

KSÚS do 5/2016 

7.  Ul. Maršála Koněva 

 zabránit parkování na chodnících  

 špatné chodníky (opravit po kopání plynovodu)  

 

  

Průběžně plněno 

Splněnío 

8.   Ul. Palackého 

 křižovatka k ZŠ Komenského – zajistit bezpečný pohyb školáků po přechodu (veřejná služba)  

 

  

Splněno od 1. 9.2015 

9.  Ul. Kramolínova 

 prověřit kácení stromů  

 před č. p. 950 stojí dutý dub, tzv. dub doutný, který slouží jako sídliště ptáků – nekácet!  

Splněno 

 

10. Lávky přes Malé a Velké Valy 

 U Katovny chybí v lávkách výplně  

 Splněno  

  

Zapsala: Mgr. Olga Havránková 

Garantem: PhDr. Pavel Fojtík 


