Stav příležitostí zapsaných na Lokálních veřejných
fórech na Černém Mostě 1 a 2
ve dnech 7.
června a 31. května 2017
 Upravit keřové skupiny u přechodu pro chodce Ocelkova, Bryksova upraveno
 Prověřit zúžení ulice Ocelkova /u zastávky BUS do ulice Bryksova/ před
přechodem pro chodce – dle platné legislativy není možné ulici zúžit
 Doplnit odpadkový koš u parkour hřiště Kapitána Stránského - doplněno
 Obnovit vodorovné značení – parkování Kpt. Stránského 1000, 1001 –
provedeno
 Omezit počet lamp nebo čas svícení u osvětlení v parku u Čeňku –
požadavek byl odeslán na MHMP. Dle MP by omezením osvětlením byla
snížena bezpečnost užívaného místa i přilehlého okolí
 Doplnit osvětlení na konci ulice Kuttelwascherova – majitel osvětlení byl
vyzván k zajištění nápravy – MHMP- ELTODO – oprava byla
zakomponována do plánu oprav a údržby
 Doplnit herní prvky ve vnitroblocích Kučerova – Bryksova – Mansfeldova
– Bobkova – vnitrobloky nejsou v majetku MČ
 K dětskému hřišti Jahoda instalovat mobilní WC – WC bude instalováno
od května do října roku 2018
 Odstranit jalovce Kpt. Stránského 1000, 1001 – odstraněno
 Vybudovat vlakovou zastávku Rajská Zahrada a lávku přes silnici
Chlumecká – záměr SŽDC na vlakovou zastávku má v současnosti platné
UR, probíhají další projektové práce. K dokumentaci záměru HMP na
realizaci lávky se zpracovává změno v podobě nahrazení ramp výtahem.
Předpokládaný začátek realizace stavby je v roce 2019 – 2020.
 V ulici Dygrýnova a na náměstí plk. Vlčka udržovat zeleň, vyčistit od
odpadků, u stromů osekat nízké větvě – prostor byl vyčištěn, zeleň je
udržována, větve byly osekány
 Vyčistit prostor „u“ a „pod“ koncem lávky na straně u obchodního domu
Hasso, zároveň osekat keře – prostor byl opakovaně vyklizen a další úklid
probíhá dle potřeb, požadavek na vysekání keřů byl odeslán na MHMP
 Zkontrolovat strom u č. p. 694 na náměstí plk. Vlčka – strom byl
zkontrolován dendrologem, je v pořádku, dále bude monitorován
 Ořezat výmladky u třešní na náměstí plk. Vlčka - ořezáno
 U výjezdu z ulice Arnošta Valenty osekat vysokou trávu a keře a zřídit
přechod pro chodce – požadavek byl odeslán na HMP, MČ zajistila seč

Zarovnat – dosypat výmoly (asi po stromech) na trávníku na náměstí plk.
Vlčka – terén byl urovnán

