Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem

Zápis č. 7 KMS Plotiště nad Labem ze dne 5. 9. 2018
Přítomni:

Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.; Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn; Mgr. Michaela Krušinová; Ing. Petr Wurm, MBA; Petr Žoček; Michal
Podlucký

Omluveni:

Mgr. Lukáš Matějka, Bc. Petr Bocek (strážník MPHK)

Nepřítomni:
Hosté:
Místo konání:

Restaurace U Sokola, Petra Jilemnického 117/78, 503 01 Plotiště nad Labem

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):
16/5/6

KMS upozorňuje na havarijní stav (výmoly, díry) v celé délce ul. Petra Jilemnického. KMS žádá o postoupení SUS KHK. KMS
žádá celkovou rekonstrukci této ulice.
k 1. 9. 2016: Vyjádření Ing. Hrabáka – vedoucího střediska HK, Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o. ze dne 16. 6. 2016:
„Závada (2x příčný překop) byly předány Stavoce, která si je zadala SÚS KHK a.s. Ostatní závady vznikly propadem více než desetiletého
výkopu vody vlivem odčerpávání spodní vody při výstavbě kanalizace. Obě akce byly nevhodně projekčně připraveny a silnici silně poškodily.
Je třeba počítat, že budou odstraněny pouze nebezpečné závady až do doby ukončení výstavby sítí a následné rekonstrukce silnice.
Rekonstrukce silnic v zastoupení Královéhradeckého kraje připravuje SÚS KHK a.s. svým OPRS (oddělení přípravy a realizace staveb).
Všechny závady jsou předány systémem hlášení závad na výrobní organizaci SÚS KHK a.s.“
KMS bere zaslanou odpověď na vědomí. KMS žádá o sdělení termínu oprav havarijních závad. KMS dále žádá informaci, kdy bude provedena
celková rekonstrukce ul. P. Jilemnického. KMS žádá o informaci, jak probíhá reklamační řízení.
k 6. 10. 2016: KMS čeká na odpověď.
k 8. 12. 2016: náměstek primátora pro rozvoj města J. Vedlicha na veřejné schůzi 2. 11. 2016 občanům Plotišť n. L. sdělil, že město připravuje
společnou investiční akci s KHK v ul. P. Jilemnického (město provede výstavbu chodníků a SÚS KHK rekonstrukci vozovky). KMS žádá
o přesnější informaci o postupu přípravy akce, která povede k celkové rekonstrukci ulice. KMS čeká na odpověď i v dalších částech dotazů
(reklamační řízení, opravy havarijních závad).
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017, 9. 3. 2017, 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď.
Vyjádření náměstka primátora dr. Vedlicha, ze dne 20. 6. 2017:V současné době probíhá příprava sdružené investice Královéhradeckého
kraje (rekonstrukce vozovky) a města Hradce Králové (opravy chodníků). V součinnosti se SÚS KHK, správcem komunikace, je finalizována
smlouva o spolupráci k rekonstrukci ul. P. Jilemnického. Po vypracování bude smlouva předložena do orgánů města HK a bude vypsána
společná veřejná soutěž na projektanta rekonstrukce. Následně budou zahájeny projekční práce.
k 7. 9. 2017: KMS děkuje za odpověď. / k 5. 10. 2017,2. 11. 2017,7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018, 7. 6.
2018, k 5. 9. 2018: KMS čeká na realizaci.

16/7/9

KMS žádá zpracovat studii parkování (řešení dopravy v klidu) u ZŠ Masarykova - Jih a u pošty (P. Jilemnického č. p. 400)
jako přirozených center městských částí.
k 6. 10. 2016: KMS čeká na odpověď.
k 8. 12. 2016:a) KMS žádá o uvolnění finančních prostředků na zpracování požadované studie odborem hlavního architekta MMHK.
b) cílem žádosti KMS o zpracování studie řešení dopravy v klidu je zvýšení kapacity parkovacích míst v návaznosti (v docházkové vzdálenosti)
na zdravotní středisko ul. Koutníkova, na základní školu a hřiště, na poštu, městskou knihovnu, samoobsluhu a muzeum zahrádkářů, na
kostel, mateřskou školu a hřiště, na samoobsluhu u zast. MHD Říčařova, na hřbitov a na restaurace v městské části Plotiště nad Labem.
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017: KMS čeká na odpověď; k 9. 3. 2017: KMS vzala na vědomí informaci předsedy KMS Z. Cvejna, že Ing. arch. P.
Brůna, vedoucí odboru hl. architekta MMHK, bude požadovat uvolnění prostředků na zpracování studie parkování. KMS čeká na realizaci.
k 6. 4. 2017: KMS čeká na realizaci; k 2. 5.2017: KMS vzala na vědomí pracovní zadání pro zpracování studie „Zkapacitnění dopravy v klidu
v Hradci Králové – Plotiště n. L.“, kterou představil referent odboru hlavního architekta (oddělení architektury a regulace)Ing. Jan
Sedunkaa týká se možnosti parkování v oblastech u Masarykovy ZŠ - Jih v ul. Bezejmenná, u knihovny/pošty a u zastávky Plotiště kostel
(reprezentační dům). KMS čeká na zpracování studie.
k 1. 6. 2017: KMS čeká na zpracování studie; k 7. 9. 2017:Ing. Sedunka (MM HK) informoval o možnostech zřízení parkovacího stání v
prostoru ZŠ Masarykova (ul. Bezejmenná) a u České pošty (HK 16, ul. P. Jilemnického).
k 5. 10. 2017: Ing. Sedunka (MM HK) informoval o záporném stanovisku majitelů pozemku ohledně přenechání pozemku městu pro účely
zřízení parkoviště v lokalitě u pošty.
k 2. 11. 2017, 7. 12. 2017: KMS žádá o informaci o tom, jak bylo rozhodnuto o zpracované studii „Zkapacitnění dopravy v klidu v Hradci
Králové – Plotiště n. L.“

Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem, kontakt: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn – předseda, telefon: 602 442 605

k 10. 1. 2018: KMS děkuje za informace o odhadu nákladů na pořízení studie parkování (cca 100 000 Kč) a přidělení těchto finančních
prostředků na rok 2018. KMS čeká na provedení studie.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018, 7. 6. 2018; k 5.9.2018: KMS čeká na zaslání studie.

Účast zástupců KMS Plotiště nad Labem na setkání s vedením města ohledně zkapacitnění dopravy (parkování) v klidu v
katastru Plotišť nad Labem (u školy ZŠ Masarykova a u pošty Plotiště nad Labem) s vedením města dne 8.8.2018.
16/7/21

KMS žádá o umístění kryté autobusové zastávky linky č. 10 směr Plácky U Karosárny.
k 6. 10. 2016, 8. 12. 2016: KMS čeká na odpověď.
k 5. 1. 2017: KMS vzala na vědomí informaci technického koordinátora odboru správy majetku města MMHK M. Dyntara k vybudování kryté
zastávky. Předseda KMS sjedná místní šetření se zástupci MMHK k dané věci, které bude spojeno rovněž s projednáním požadavku v bodě
16/9/16.
Pro – 4, Proti – 1, Zdržel se – 0
k 2. 2. 2017: KMS čeká na realizaci místního šetření.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření za účasti zástupců Dopravního podniku MHK, Technických služeb HK, odboru správy
majetku města MMHK a KMS.
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017:KMS čeká na svolání místního šetření.
Odpověď dr. Liškové - náměstkyně primátora pro oblast správy a majetku města a městských organizací, ze dne 29. 8. 2017: Případné úpravy
stanovišť pro kontejnery jsou organizačně zajišťovány Odborem strategického plánování a projektového řízení, kdy OHA v této věci
spolupracuje z hlediska podmínek řešení veřejného prostoru a dopravy. Ze strany paní náměstkyně Liškové bylo požadováno svolání místního
šetření za účasti zástupců KMS, odboru majetku, odboru dopravy a Hradeckých služeb.
k 7. 9. 2017, 5. 10. 2017:KMS žádá o svolání místního šetření (KMS, odbor majetku, odbor dopravy a Hradeckých služeb).
k 2. 11. 2017,7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018, 12. 4. 2018,3. 5. 2018: KMS žádá o informaci, proč dosud nebylo rozhodnuto o
svolání místního šetření.
k 7. 6. 2018: KMS čeká na odpověď s termínem do 22. 6. 2018. k 5.9.2018: KMS čeká na odpověď.

16/9/6

KMS se seznámila s pokrytím Plotišť nad Labem tlampači místního rozhlasu a o existenci míst, kde není rozhlas slyšet. KMS
žádá o rozšíření (doplnění) systému rozhlasu, aby byl dostupný i v ulicích Na Důchodě, Husitská a Předměřická. Přesná místa
komise případně doplní.
k 5. 1. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 2. 2017: KMS se seznámila s vyjádřením společnosti Mopos k rozšíření instalace místního rozhlasu, podle níž v ul. Na Důchodě
a Husitské není na co zavěsit kabelové vedení 100 V pro rozhlas a ukládat jej do země je ekonomicky a technicky náročné (povolení, překopy,
zajištění stávajících instalací atd.). Druhá varianta instalovat bezdrátové vysílací stanice a kombinovat je v uvedených ulicích se stávajícím
rozvodem je rovněž nákladná.
KMS žádá o realizaci místního rozhlasu alespoň v ul. Předměřická, kde by mohly být umístěny 2 reproduktory na betonový sloup před domem
čp. 409.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 6. 4. 2017: KMS děkuje za realizaci.
k 2. 5. 2017: KMS vzala na vědomí informaci z odboru vnitřních služeb MMHK, že v souvislosti s pracemi v ul. Višňová a U Náhona byla
opomenuta otázka rozvodu místního rozhlasu a do budoucna dojde k demontáži veškerého nadzemního vedení. KMS požaduje vyřešit
nastalou situaci v této lokalitě bezdrátovým rozvodem místního rozhlasu,který je levnější variantou, než provedení nových výkopových prací.
Tímto způsobem KMS zároveň požaduje rozšířit místní rozhlas v ulicích Na Důchodě a Husitská, případně v dalších „hluchých“ místech Plotišť
n. L. Zároveň KMS upozorňuje občany, že v ul. Višňová a U Náhona bude rozhlas mimo provoz.
k 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za informaci o změně správce místních rozhlasů, kterým budou Technické služby Hradec Králové. Vzhledem k této
skutečnosti žádá KMS o zařazení nákladů na rozšíření rozhlasu ve výše uvedených lokalitách do rozpočtu TS HK.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za předání požadavku na rozšíření místního rozhlasu řediteli TS HK T. Pospíšilovi. KMSžádá ředitele TS HK o
stanovisko k zařazení nákladů na rozšíření rozhlasu v ulicích Na Důchodě a Husitská, případně v dalších „hluchých“ oblastech Plotišť n. L.,
do rozpočtu TS HK.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď (stanovisko ředitele TS HK).
k 12. 4. 2018: KMS děkuje za informaci o stavu financí určených na rozvoj a údržbu místního rozhlasu. KMS žádá o celkovou nápravu
havarijního stavu, na které jsou pro letošní rok v rámci údržby přiděleny finance, a o zařazení investic na rozvoj rozhlasu do rozpočtu na rok
2019.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. Zároveň oznamuje občanům Plotišť n. L., že do provedení rekonstrukce či alespoň zásadní opravy
vedení rozhlasu, přesto, že byla pořízena nová ústředna, ukončuje hlášení místním rozhlasem, které za současné situace postrádá smyslu.
k 7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS čeká na odpověď.

16/9/7

KMS žádá o umístění dopravního značení v ul. P. Jilemnického, které by zakázalo nákladní tranzitní dopravu v obou směrech
této části silnice III. třídy. Tuto možnost naznačil vedoucí oddělení pozemních komunikací odboru dopravy MMHK M. Kabrhel
na veřejné schůzi s občany Plotišť n. L. (2. 11. 2016) a je uvedena jako závěr č. 5 návrhu závěrů z této schůze.
k 5. 1. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 2. 2017: Dle pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti podobná projektová
dokumentace na posouzení možnosti omezení tranzitní dopravy na silnici Ill. třídy byla řešena na ul. Velká a Pouchovská a lze konstatovat,
že návrh na omezení tranzitní dopravy se v obou případech jeví v dané oblasti jako nevhodný. Důvodem je především, že se jedná o krajskou
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silnici Ill. třídy a zároveň o sběrnou komunikaci s významnou dopravní funkcí. Na silnici v ul. P. Jilemnického je napojeno množství dalších
komunikací, místních i účelových, a sjezdů. Současně nelze vytyčit korektně objízdnou trasu takovým způsobem, aby nedošlo ke zhoršení
životního prostředí i bezpečnostní situace na průtahu ostatních silnic v daném území.
KMS se neztotožňuje s uvedenou argumentací pracovní skupiny, která se týká ulic přímo napojených na průmyslovou oblast Hradce Králové,
a žádá o provedení obdobné projektové dokumentace na posouzení omezení tranzitní dopravy, která by zohlednila dopravní poměry v místní
části Plotiště nad Labem.
k 9. 3. 2017, 6. 4. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 5. 2017: Oddělení kanceláře primátora předalo požadavek náměstkyni primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací
R. Liškové a náměstku primátora pro rozvoj města J. Vedlichovi. KMS čeká na jejich odpověď.
k 1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď náměstků primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací R. Liškové a pro rozvoj
města J. Vedlicha.
k 7. 9. 2017: Ing. Sedunka poskytl informace ohledně dopravní situace včetně té tranzitní na komunikacích Pl. n. L. Na základě této informace
KMS Pl. n. L. požaduje zpracovat studii na omezení tranzitní dopravy v ul. P. Jilemnického.
k 5. 10. 2017,2. 11. 2017, 7. 12. 2017: KMS čeká na realizaci.
k 10. 1. 2018,1. 2. 2018: KMSžádá, na základě průběžnýchvýsledků jednání pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky
v oblasti dopravy a bezpečnosti, o provedení průzkumu intenzity tranzitní dopravy v ulici P. Jilemnického.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 12. 4. 2018: KMS vítá informaci, že odbor hlavního architekta MMHK zajistí průzkum tranzitní dopravy, a čeká na jeho výsledky.

k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS čeká na výsledky průzkumu.
16/9/9

Vyjádření k bodu 3/10/16 KMS Svobodné Dvory, která dlouhodobě požaduje, aby byla zajištěna oprava cyklostezky/chodníku
na ul. Koutníkova směrem do Plotišť nad Labem. Na základě poskytnutých informací žádá KMS Plotiště nad Labem město
HK o převzetí chodníku a cyklostezky do jeho majetku od KHK a následné zařazení do údržby.
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 9. 3. 2017: KMS děkuje za informaci o předání požadavku náměstkyni primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací
R. Liškové a čeká na její odpověď.
Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 1
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017,1. 6. 2017:KMS čeká na odpověď.
Odpověď dr. Liškové, náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací, ze dne 29. 8. 2017:Vyjádření OHA:
Z hlediska provozu cyklistické dopravy je oprava tohoto úseku stezky pro chodce a cyklisty (včetně odstranění bariér) potřebná - v současné
době se jedná o jedinou možnost jízdy cyklistů v ul. Koutníkova. Pozemky pod chodníky a stezkami by měly být z převážné většiny v majetku
města a z hlediska kompetencí věc spadá do působnosti správy majetku města, resp. TS HK. Na opravy stezek pro chodce a cyklisty pamatuje
i dotační program SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
k 7. 9. 2017: KMS děkuje za informaci a žádá TS HK o realizaci oprav.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na realizaci.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za průběžnou odpověď a dále čeká na realizaci.

k 7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS čeká na realizaci.
16/9/12

KMS žádá o opravu výmolu v ul. u Dřevony před domem čp./č.o. 91/6.
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017, 9. 3. 2017:KMS čeká na odpověď.
k 6. 4. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 5. 2017: KMS děkuje za informaci, že závada na komunikaci v ul. U Dřevony bude opravena správcem TSHK do konce dubna 2017.
KMSčeká na realizaci.

k 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017, 2. 11. 2017,7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6.
2018, k 5.9.2018: KMS čeká na realizaci.
16/9/16

KMS žádá o zlepšení podmínek pro cestování z autobusové zastávky MHD Karosárna linky č. 10 směr ČKD - Plotiště, na
jejímž nástupišti jsou v současné době umístěny kontejnery na tříděný odpad a chybí zastřešení. Podnět vzešel od
K. Boguschové na veřejné schůzi vedení města s občany Plotišť nad Labem (2. 11. 2016).
k 5. 1. 2017: Viz bod 16/7/21 (předseda KMS svolá místní šetření).
k 2. 2. 2017: KMS čeká na realizaci místního šetření.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření za účasti zástupců Dopravního podniku MHK, Technických služeb HK, odboru správy
majetku města MMHK a KMS.
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření.
k 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018:KMS žádá o informaci, proč dosud nebylo paní náměstkyní
primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací R. Liškovou svoláno místního šetření.

k 7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS čeká na odpověď (původní termínem odpovědi do 22. 6. 2018).
17/1/6

KMS žádá o opravu nerovného povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola, směr Lochenice.
k 2. 2. 2017: KMS čeká na odpověď.
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k 9. 3. 2017: KMS děkuje za informaci od Ing. L. Hrabáka, vedoucího střediska HK Správy silnic Královéhradeckého kraje, že budou opravy
provedeny do 31. 8. 2017.KMS čeká na realizaci.
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017: KMS čeká na realizaci, která neproběhla v přislíbeném
termínu.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za dílčí opravu a žádá o sdělení, kdy bude realizována úplná oprava povrchu zálivu zastávky MHD.

k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS čeká na odpověď.
17/2/11

KMS žádá o vybudování bezbariérových sjezdů/nájezdů na chodníky na křižovatce ulic P. Jilemnického a U Dřevony.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 6. 4. 2017: KMS vzala na vědomí informaci, že TSHK dle plánu prací počítají s obnovou uvedených chodníků a sjezdů. KMS čeká na
realizaci.
k 2. 5. 2017, 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS čeká na realizaci.

k 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 10. 1. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS čeká na realizaci.
17/4/7

KMS navrhuje umístit odpadkový koš se sáčky na psí exkrementy na konec obytné části ulice Na Důchodě, na zelenou plochu
podél komunikace jižně od domu čp. 432/17.
k 2. 5. 2017,1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď.
Odpověď p. Novotné, referentky samosprávní činnosti (stavební řád), oddělení rozvoje města, odbor strategického plánování a projektového
řízení, ze dne 21. 7. 2017: Nesouhlasíme s umístěním koše na toto místo, poslední využitelné místo pro umístění koše na odpad z pohledu
majitele pejska je na sloupě VO před domem č. p. 470/11.
k 7. 9. 2017: KMS děkuje za odpověď, souhlasí s navrhovaným umístěním a žádá tedy tímto o umístění odp. koše na navrhované místo před
č. p. 470/11.

k 5. 10. 2017,2. 11. 2017,7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018:KMS čeká na realizaci.
k 5.9. 2018: KMS děkuje za realizaci.
17/4/10

KMS, k blížícímu se stoletému výročí konce 1. světové války, žádá opravit chodník, renovovat pomník, obnovit okrasný záhon
okolo, prořezat sousedící stromy a dále opravit cestu ke školní družině. Foto viz příloha.
k 2. 5. 2017,1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď.
Odpověď technického koordinátora z odboru správy majetku města, ze dne 15. 5. 2017:TS HK zajistí požadavek.
k 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS děkuje za odpověď a čeká na realizaci.

k 2. 11. 2017,7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018, 7. 6. 2018, k 5.9.2018: KMS děkuje za
realizaci.
17/5/2

Předseda KMS informoval o postupu získávání dobrovolníků pro dozor u přechodů pro chodce před ZŠ. KMS učiní výzvu na
svých informačních prostředcích k náboru těchto dobrovolníků.
k 1. 6. 2017: Členka KMS M. Krušinová informovala o připravované výzvě občanům s možností přihlásit se za dobrovolné hlídky na
přechodech při cestě do školy.
k 7. 9. 2017: Výzva pro účast v dobrovolných hlídkách bude vyvěšena na nástěnky KMS Pl. n .L.
k 5. 10. 2017: KMS děkuje za realizaci M. Krušinové.
k 2. 11. 2017: KMS žádá městskou policii o přidělení asistenta prevence kriminality u přechodu pro chodce u ZŠ Masarykova.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS byla informována o nedostatku asistentů prevence kriminality přidělených na přechody pro chodce u základních škol a
nedostatku financí na jejich odměňování. KMS žádá náměstka primátora M. Jaroše a odbor školství a volnočasových aktivit dětí MMHK o
řešení těchto problémů.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 12. 4. 2018: KMS se seznámila s odpovědí náměstka primátora pro oblast školství, sportu a životního prostředí M. Jaroše, že oblast nespadá
do jeho kompetencí, ale je věcí MPHK. KMS žádá o navýšení rozpočtu MPHK.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. k 7. 6. 2018: KMS žádá radu MHK o navýšení rozpočtu MPHK na získání dobrovolníků pro dozor na
přechodech.

k 5.9.2018: Děkujeme za reakci ředitele MP HK a aktivitu MP podporujeme. KMS žádá o navýšení rozpočtu MP HK na
asistenty bezpečnosti přechodu pro chodce u hradeckých základních škol a to včetně na asistenta u ZŠ Masarykova
Plotiště nad Labem.

17/6/5

KMS žádá o opravu děr a výmolů na polní cestě mezi ul. U Sokola a Maxe Malého.
Odpověď technického koordinátora z odboru správy majetku města, ze dne 18. 7. 2017: Oprava účelové prašné komunikace bude zařazena
do plánu prací střediska místních komunikací TS HK.
k 7. 9. 2017,5. 10. 2017: KMS děkuje za zařazení opravy komunikace do plánu prací a čeká na realizaci.
k 2. 11. 2017,7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS děkuje za realizaci.

17/7/3

Na podnět obyvatel Pl. n. L. žádá KMS Pl. n. L. o opravu výmolů v ul. Říčařova především v úseku kolem hřbitova.
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k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za zanesení požadavku na celkovou rekonstrukci předmětného úseku ulice, včetně zbudování chodníku, do
zásobníku projektů města a za informaci, že tento požadavek čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.
k 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci, že výtluky na silnici v ul. Říčařova byly opraveny ve 47. týdnu r. 2017, a upozorňuje, že
požadovala zařazení prostředků na celkovou rekonstrukci ulice. KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.

k 3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.
17/7/4

KMS Pl. n. L. žádá o vybudování chodníku v ul. Říčařova na její pravé straně v úseku od hřbitova (na úrovni diagnostického
ústavu) směrem k ul. Petra Jilemnického.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď;
k 2. 11. 2017: Viz odpověď na předchozí bod.

k 7. 12. 2017,10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na přidělení prostředků
na projektovou přípravu.
17/7/5

Na podnět obyvatel Pl. n. L. žádá KMS Pl. n. L. o umístění dopravní značky "Průjezd zakázán" na oba konce ulice Říčařova
z důvodu stížností obyvatel na nárůst dopravní zátěže v této ulici. KMS tak vychází ze seznámení se s výhledem na dopravní
situaci v této ulici, kdy se počítá s jejím ustálením na hodnotě maximálně 80 aut/den do roku 2030 (viz bod 17/9/10).
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za sdělení stanoviska nedoporučujícího umístění dopravní značky a naopak doporučujícího provedení stavebních
úprav vedoucích ke zklidnění ulice. Záměrčástečné rekonstrukce ul. Říčařova po hranící diagnostického ústavu byl zařazen do zásobníku
projektů (viz předchozí dva body). KMS žádá o předání požadavku MP HK kzajištění zvýšení dozoru nad dodržováním dopravních předpisů
v ulici.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu rekonstrukce. Ve věci zvýšení dozoru KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu rekonstrukce. Dále byla KMS informována, že se hlídky MP HK při
kontrolách Plotišť n. L. zaměří na dodržování dopravních předpisů v ul. Říčařova.

k 1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou
přípravu.
17/7/11

Na základě poskytnuté informace (bod 16/7/9, ke dni 7. 9. 2017) o možnostech parkování, KMS žádá o zkapacitnění dopravy
v klidu v k. ú. Pl. n. L. v oblasti kolem ZŠ Masarykova (ul. Bezejmenná) a České pošty (ul. P. Jilemnického).
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za odpověď a žádá o informaci o tom, jak bylo rozhodnuto o zpracované studii „Zkapacitnění dopravy v klidu
v Hradci Králové – Plotiště n. L.“
k 7. 12. 2017: KMS děkuje za průběžnou informaci a dále čeká na rozhodnutí o studii.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za informace o odhadu nákladů na pořízení studie parkování (cca 100 000 Kč) a přidělení těchto finančních
prostředků na rok 2018. KMS čeká na provedení studie.

k 1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na provedení studie.
17/7/13

KMS Pl. n. L. byla seznámena s odpojením místního rozhlasu v ul. Na Důchodě. KMS požaduje obnovu jeho provozu pomocí
bezdrátového spojení.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za informaci o změně správce místních rozhlasů, kterým budou Technické služby Hradec Králové. Vzhledem k této
skutečnosti žádá KMS o zařazení nákladů na obnovu rozhlasu ve výše uvedené lokalitě do rozpočtu TS HK.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za předání požadavku na rozšíření místního rozhlasu řediteli TS HK T. Pospíšilovi. KMS žádá ředitele TS HK o
stanovisko k zařazení nákladů na rozšíření rozhlasu v ulicích Na Důchodě a Husitská, případně v dalších „hluchých“ oblastech Plotišť n. L.,
do rozpočtu TS HK.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď (stanovisko ředitele TS HK).
k 12. 4. 2018: KMS děkuje za informaci o stavu financí určených na rozvoj a údržbu místního rozhlasu. KMS žádá o celkovou nápravu
havarijního stavu, na které jsou pro letošní rok v rámci údržby přiděleny finance, a o zařazení investic na rozvoj rozhlasu do rozpočtu na rok
2019.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. Zároveň oznamuje občanům Plotišť n. L., že až do provedení kompletní opravy místního rozhlasu,
přesto, že byla pořízena nová ústředna, přerušuje hlášení rozhlasem, které za současné situace postrádá smyslu.

k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na odpověď.
17/7/15

KMS Pl. n. L. žádá o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z nynějšího umístění na chodníku křižovatky ulic U Dřevony
a P. Jilemnického na místo nově vybudované zpevněné plochy, o jejíž vybudování také žádá, vedle chodníku u stojanu
(pramen tekoucí vody) téže křižovatky.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za odpověď a čeká na vyřízení podnětu oddělením rozvoje města a společností Hradecké služby, kterým byl
postoupen.
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k 7. 12. 2017: KMS děkuje za informaci, ale upozorňuje, že své stanovisko k přemístění kontejnerů již poskytla příslušné referentce odd.
rozvoje města.KMS čeká na vyřízení.
k 10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018,7. 6. 2018: KMS čeká na vyřízení.

k 5.9. 2018: KMS děkuje za odpověď a souhlasí k umístění kontejnerů na tříděný odpad na konec chodníku za
zastávkou MHD u č. p. 250.
17/7/17

KMS Pl. n. L. žádá o opravu propadu vozovky ve slepé části ulice Na Důchodě před domem č. p. 430 a o dokončení chybějícího
chodníku v téže ulici v části před objektem č. p. 443. Dále KMS žádá o opravu povrchu komunikace (prasklina asfaltu) před
domem č. p. 431/18.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za odpověď a za zahájenou realizaci opravy vozovky. Pokud jde o chodník, KMS upřesňuje, že tento chodník byl
v minulosti vystavěn městem HK a jedná se o jeho neudržovaný a poškozený povrch, který KMS požaduje upravit. Zároveň KMS přikládá
k zápisu fotodokumentaci.
k 7. 12. 2017, 10. 1. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 1. 2. 2018: KMS děkuje za informaci a upřesňuje, že KMS požaduje obnovu rozbité části, která byla v minulosti vybudovánaz prostředků
města. Tato část chodníku se nachází na pozemku parc. č. 735/14 v k. ú. Plotiště nad Labem. Část chodníku požadovaná k opravě je
zakreslena na přiloženém obrázku (chodnik_Na_Duchode – vyznačena šipkou). Pokud tato část chodníku není v pasportu komunikací,
požaduje KMS její zařazení do příslušné evidence.
k 1. 3. 2018: Předseda KMS informoval o vzájemné komunikaci s náměstkyní TS HK ohledně opravy chodníku v ulici Na Důchodě. KMS
čeká na stanovisko, zda TS HK chodník opraví.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci MMHK o nových pravidlech vyřizování podnětů komisí místních samospráv, podle nichž mají
komise urgovat vyřízení svých požadavků u odborných gestorů. KMS žádá o dořešení tohoto požadavku v původním režimu.
k 3. 5. 2018: Na základě místní šetření byla zjištěna závada (podélná prasklina) v celé šíří ulice a bylo dohodnuto, žeTSHK zavedou tuto
závadu do plánu oprav na rok 2018. KMS děkuje za informaci a čeká na realizaci. KMS dále vzala na vědomí, že závada na chodníkovém
tělese nebude opravena, protože město není vlastníkem pozemku a nemůže investovat finanční prostředky do údržby cizího majetku.

k 7. 6. 2018: KMS čeká na realizaci opravy podélné praskliny v ul. Na Důchodě.
k 5.9.2018: KMS rezignovala na řešení tohoto úkolu, když nebyl doposud realizován.
17/8/3

KMS na základě podnětu občanů požaduje umístění zrcadla pro výjezd z vedlejší ulice ul. P. Jilemnického (vedle domu
čp. 294). Foto – rozhledové poměry viz příloha.
k 2. 11. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 7. 12. 2017: KMS děkuje za odpověď a čeká na seznámení se závěrem pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky
v oblasti dopravy a bezpečnosti, které byla předána k projednání na prosincovém zasedání.
k 10. 1. 2018: KMS čeká na seznámení se stanoviskem pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a
bezpečnosti, která věc projednala 7. 12. 2017.
k 1. 2. 2018: KMS děkuje za odpověď a schválení záměru umístění zrcadla. KMS čeká na realizaci.

k 1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS děkuje za realizaci.
17/9/3

KMS žádá na základě podnětu občanů Hronkovy ul. zařazení této ulice namísto volebního okrsku č. 30 (ZŠ Sever) do
volebního okrsku č. 31 (ZŠ Jih), jehož volební místnost je, zejm. pro starší občany, v docházkové vzdálenosti a voliči jsou
zvyklí chodit volit do (ZŠ JIH).
k 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018:KMS děkuje správnímu odboru MMHK za informaci o možném řešení (vyžádání si voličského průkazu, nebo v odůvodněných
případech žádost o přenosnou volební schránku). KMS žádá o sdělení aktuálního počtu evidovaných voličů ve volebních okrscích č. 30 a 31
a upřesnění, v jakých případech může primátor města měnit hranice volebních okrsků.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.

k 7. 6. 2018: Na základě odpovědi na zápis KMS ze dne 1. 3. 2018pod čj. MMHK/062080/2018se KMS domnívá, že ke změně
hranice volebních okrsků č. 30 a 31v ul. Hronkova došlo v rozporu s § 26 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a žádá o
prověření právním odborem MMHK.
KMS k odpovědi MM HK ze dne 2.7.2018: KMS děkuji za kladné vyřízení požadavku přesunu ulice Hronkova zpět do
volebního okrsku číslo 31, ke kterému dojde v příštích konaných volbách. Z důvodu toho, že prezident ČR již
komunální volby konané v říjnu tohoto roku vyhlásil, bude ulice Hronkova ještě v těchto volbách zařazena do
volebního okrsku číslo 30 (ZŠ Sever).
17/10/3

KMS doporučuje dodatečnou výsadbu višní v ul. Višňová jako náhradu za uhynulé jedince.
k 10. 1. 2018: KMS čeká na odpověď;
k 1. 2. 2018: KMS děkuje za sdělení, že je požadavek řešen s příslušnými správci. KMS čeká na realizaci.
k 1. 3. 2018: KMS čeká na realizaci.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci MMHK o nových pravidlech vyřizování podnětů komisí místních samospráv, podle nichž mají
komise urgovat vyřízení svých požadavků u odborných gestorů. KMS žádá o dořešení tohoto požadavku v původním režimu.

k 3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na realizaci.
17/10/4

KMS žádá o svolání místního šetření k možnosti ozelenění městského pozemku u křižovatky ul. Bezejmenná a Bekova
(pozemková parc. č. 1461/1 v k.ú. Plotiště nad Labem).
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k 10. 1. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 1. 2. 2018: KMS děkuje za sdělení, že je požadavek řešen s příslušnými správci. KMS čeká na realizaci.
k 1. 3. 2018: KMS čeká na realizaci.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci MMHK o nových pravidlech vyřizování podnětů komisí místních samospráv, podle nichž mají
komise urgovat vyřízení svých požadavků u odborných gestorů. KMS žádá o dořešení tohoto požadavku v původním režimu.

k 3. 5. 2018,7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na realizaci.
18/1/5

KMS žádá o reklamaci provedeného díla - opravy nerovného povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola, směr Terminál
HD, který není správně vyspádován pro odtok srážkových vod.Foto viz příloha.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 12. 4. 2018: Závada byla nahlášena společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje. KMS děkuje a čeká na vyřízení reklamace.

k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na realizaci.
18/2/6

KMS žádá o odstranění přestárlých tůjí u zastávky MHD Plotiště škola, směr Lochenice- před ZŠ Masarykova - a jejich
nahrazení jinou vhodnou zelení.
k 1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci MMHK o nových pravidlech vyřizování podnětů komisí místních samospráv, podle nichž mají
komise urgovat vyřízení svých požadavků u odborných gestorů. KMS žádá o dořešení tohoto požadavku v původním režimu.
k 3. 5. 2018: TS HK provedou odstranění zerav v průběhu 17. týdne letošní roku. Zároveň bude odstraněna suchá
převislá třešeň za zastávkou MHD. KMS děkuje a čeká na realizaci.

k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS žádá o informaci, proč nebylo odstranění dřevin provedeno v plánovaném termínu, a žádá
o dodatečnou realizaci.
18/3/3

Předseda KMS informoval o usnesení (RM2018/68) Rady města ve věci hlukové zátěže z vrtulníkové dopravy konaného dne
28. 2. 2018. KMS toto usnesení, které je vstřícným krokem k obyvatelům postižených touto hlukovou zátěží, oceňuje.
Nicméně, KMS konstatuje, že za poslední dva měsíce roku 2018 došlo ke zhoršení hlukové zátěže z vrtulníkových výcviků
nad územím Plotišť nad Labem. KMS tímto žádá Radu města o informaci, jak bude město kontrolovat frekvenci pohybů
vrtulníkové dopravy z Hradeckého letiště.
k 12. 4. 2018: KMS čeká na odpověď. Zároveň se KMS seznámila s dopisem předsedů dotčených KMS ze dne 12. 3. 2018 určeným primátoru
a Radě MHK, který reaguje na výše uvedené usnesení a s jehož obsahem se KMS ztotožňuje. KMS rovněž žádá o odpověď na zde uvedené
požadavky.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 7. 6. 2018: KMS vzala na vědomí odpověď primátora MHK, podle kterého se vedení města snaží, aby byl počet letových hodin a plánovaných
pohybů vrtulníků dle předepsané úrovně Radou města (usnesení RM/2018/67). Dále odbor stavební MM HK provedenou kontrolní prohlídkou
polygonu letiště HK zjistil pochybení v užívání stavby uživatelem S-Drive s. r. o., který přislíbil, že se pochybení nebude opakovat a závodní
činnost nebude provozována.

5.9.2018: KMS situaci dále sleduje.
18/3/4

KMS žádá o zapravení výmolu v komunikaci ulice Předměřická před domy číslo popisné 380 a 406 – 408 a přikládá fotografie
dotčeného místa (ul_Predmericka_vymol_I a ul_Predmericka_vymol_II).
k 12. 4. 2018,3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.

k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na odpověď, která měla být poskytnuta do 31. 5. 2018.
18/4/3

KMS žádá, na základě výzvy oddělení rozvoje města MMHK ze dne 4. 5. 2018, o přemístění kontejnerů:
a) z chodníku u křižovatky ulic U Dřevony a P. Jilemnického (viz bod 17/7/15),
b) ze zastávky MHD Karosárna v ul. Předměřická (na panely vedle silnice cca 100 m směrem severozápadním od
současného stanoviště - podél pozemku p.č. 1558/15 v k.ú. Plotiště nad Labem),
c) z chodníku u křižovatky ulic Bezejmenná a Mládeže (zpět na původní stanoviště).
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na odpověď s termínem do 22. 6. 2018.

18/4/4

KMS žádá o zřízení parkoviště pro návštěvníky hřbitova v Plotištích n. L., před jeho vstupem na pozemku p.č. 135/4, k.ú.
Plotiště nad Labem (ostatní komunikace ve vlastnictví MHK).
Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 1
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na odpověď, která měla být poskytnuta do 22. 6. 2018.

18/4/5

KMS žádá o opravu stříšky nad nástěnkami u ZŠ Masarykova (roh ulic P. Jilemnického a Bezejmenná) v majetku města na
pozemku města (p.č. st. 614, k.ú Plotiště nad Labem).
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS děkuje za opravu provedenou ZŠ Masarykova.
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18/4/6

KMS žádá o reklamaci prací či úpravu závad na rekonstruovaném chodníku v ul. Hronkova (propadlé kryty odtokových
kanálků, propadlý povrch chodníku, nerovnosti nad výkopem el. vedení ad. – viz fotografie v příloze).
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.k 7. 6. 2018: KMS čeká na odpověď s termínem do 22. 6. 2018.

Odpověď TSHK ze dne 24.7.2018: Oprava rozbitých žlabů bude zařazena na tento rok.
k 5.9. 2018: Děkujeme za odpověď ohledně rozbitých žlabů a žádá o informace o dalších požadavcích z tohoto bodu
(propadlý povrch chodníku, nerovnosti nad výkopem el. vedení).

18/5/2

KMS žádá o opětovnou kontrolu dřevin na hřbitově a jeho okolí, zejména z hlediska stability stromů, a o případnou jejich
postupnou obnovu v návaznosti na nedávnou událost, kdy větrem vyvrácený strom poškodil hřbitovní zeď, zničil náhrobky a
mohl ohrozit návštěvníky hřbitova v Plotištích n. L.
k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na odpověď s termínem do 22. 6. 2018.

18/5/4

KMS projednala požadavek občanky Plotišť n. L. a požaduje po TS HK dosetí prázdných ostrůvků podél chodníků v ul. P.
Jilemnického travou.
k 7. 6. 2018, 5.9.2018: KMS čeká na odpověď.

18/5/5

KMS na základě podnětu občanky Plotišť n. L. doporučuje stavebnímu úřadu MMHK, aby ověřil dostatečný technický stav
fasády domu čp. 290 na rohu ul. Koutníkova a P. Jilemnického, který je ve vlastnictví fyzických osob.
k 7. 6. 2018: KMS byla informována, že podnět byl předán k prověření stavebním odborem MMHK.
odpověď MM HK - Odbor stavební: Nebyly nalezeny život ohrožující prvky této budovy, ale její vlastníci byli vyzváni
k monitorování omítky budovy, aby nedošlo k jejímu případnému budoucímu pádu na chodce/cyklisty pohybující se
okolo budovy.
k 5.9. 2018: KMS děkuje za odpověď.

18/6/4

KMS žádá o prořezání náletové zeleně v ul. Zahrádkářská mezi zahradnictvím a fotbalovým hřištěm. k 5.9.2018: KMS čeká
na odpověď.

18/6/5

KMS žádá o opravu závad ve vozovce v ul. Mládeže. k 5.9.2018: KMS děkuje za realizaci.

18/6/6

KMS žádá TS HK o pročištění zarostlých chodníků v Plotištích n. L. k 5.9.2018: KMS děkuje za realizaci.

18/6/8

KMS
žádá
o
navýšení
počtu
kontejnerů
na
tříděný
papír
v ul.
přiloženéfotostav_sber_kontejneru_papir_Na_Duchode.jpg). k 5.9.2018: KMS čeká na odpověď.

18/6/10

KMS požaduje obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce v ul. Bezejmenná před ZŠ Masarykova. k
5.9.2018: KMS čeká na odpověď.

Na

Důchodě

(viz

Nově projednané body:
18/7/1

Dne 16. 9. 2018 od 14:00 před ZŠ Masarykova Plotiště nad Labem proběhne upomínková akce k příležitosti ukončení 1. světové
války a vzniku ČSR. O pořádané akci informoval člen KMS Michal Podlucký.

18/7/2

KMS schvaluje nákup věnce na výše pořádanou akci ve výši 2.500,- Kč.

18/7/3

KMS z podnětu obyvatele ulice Hronkova žádá o opravu výtluku v komunikaci 387/11 (naproti nemovitosti č. p. 457/26).

18/7/4

KMS žádá o opravu výmolu v ulici Mládeže před domem č. p. 489.

18/7/5

KMS žádá, vzhledem k pravidelnému nerespektování platných dopravních předpisů obyvateli bytového domu, o realizaci
vodorovného značení zákazu stání v křižovatce Bekova a Mládeže z obou stran (viz foto Krizovatka_Bekova_Mladeze).
Stávající stav velmi ztěžuje bezpečný výjezd z ulice Bekova.

18/7/6

KMS žádá o opravu propadu chodníku u zastávky MHD Karosárna směr Plotiště kostel.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:
Body:

18/7/3, 18/7/4, 18/7/5, 18/7/6

Úkoly pro členy komise:
Body:

16/7/21, 16/9/7, 16/9/12, 16/9/16, 17/1/6, 17/2/11, 17/7/3, 17/7/4, 17/7/5, 17/7/11, 17/7/13, 18/1/5, 17/2/6, 18/3/4, 18/6/4,
18/6/8 - předseda KMS
17/10/4, 18/4/6, 18/6/10 - místopředseda KMS
18/4/3 - Michal Podlucký
18/4/4, 18/5/2, 18/7/2 - Michaela Krušinová

Příští schůze KMS se bude konat ve středu dne 3. 10. 2018 od 19 hodin v budově SDH Plotiště nad Labem.
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za KMS: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn

Zpracoval: Mgr. Lukáš Matějka a Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.

Přílohy:
•

Prezenční listina z jednání

•

Foto: Krizovatka_Mladeze_Bekova

9

