Stav příležitostí zapsaných na Lokálním
veřejném fóru v Kyjích dne 19. června 2017
 Opravit ulici Lednická – nový povrch, zajistit likvidaci černé skládky,



















vybudovat chodník, kontrolovat odstavná parkoviště – odtahovat – nový
povrch a vybudování chodníku je součástí zpracované studie, černá
skládka byla zlikvidována, parkování je zamezeno
Vybudovat dětské hřiště u ulice Břeclavská – jde o soukromý pozemek
odstranění dřevin roh Broumarské, Lednické - dřeviny byly odstraněny
vybudovat přechod, kruhový objezd Lednická, Broumarská – dle
stanoviska PČR není kruhový objezd vhodný
vybudovat místo biotopu botanickou zahradu s dětským hřištěm –
záměrem MČ je vyhovět občanům v několik let se vyskytujícím
požadavku zajištění venkovního areálu pro aktivní odpočinek
s venkovním koupalištěm
vybudovat biotop – probíhají přípravné práce na realizaci v Kyjích
vybudovat místo biotopu celoroční park s vodním prvky (malešický park)
- záměrem MČ je vyhovět občanům v několik let se vyskytujícím
požadavku zajištění venkovního areálu pro aktivní odpočinek s
venkovním koupalištěm
řešit širší vztahy spojené s dopravními opatřeními v souvislosti
s vybudováním biotopu – okolí Kyjí, nad rybníkem – je řešeno v rámci
realizace biotopu
prořez stromů do DZ v ulici Vajgarská – stromy byly prořezány
zvýšit intenzitu úklidu okolí hráze rybníka po víkendech + koše – probíhají
pravidelné kontroly i úklidy, MČ využívá maximálně své možnosti a
kapacity
umístit do ulice Hůrská DZ Průjezd zakázán – DZ byla umístěna
opravit lampu (2. z vrchu) v ulici Černičná – lampa byla opravena
do ulice Vranovská umístit zpomalovací práh – práh byl umístěn
uklidit nepořádek pod tubusem metra u restaurace Na Chlumecké –
nepořádek byl odstraněn
opravit ulici Švestkovou – oprava proběhne v roce 2018 v rámci
hromadné akce HMP
vybudovat chodník v ulici Tálinská – v současnosti je podaná žádost o SP,
předpokládaná doba realizace je do konce roku 2018

 pokračovat ve zklidnění Rožmberské ulice – ke zklidnění je zpracována









studie, připravuje se projektová dokumentace na světelnou signalizaci
mezi ulicemi Rožmberská a Broumarská
propojit Kyje s Hutěmi MHD – ROPID propojení zamítl
zjistit, zda se plánuje odhlučnění jižní strany vlakové trati – na SŽDC byl
zaslán dotaz
doplnit herní prvky do Jiráskova parku a oplotit hřiště – doplnění herních
prvků je rozpočtováno pro rok 2018, oplocení byl zamítnuto
upravit povrch vedle panelové cesty podél rybníku pro chodce – přírodní
terén – požadavek byl zaslán na MHMP
častěji vyvážet kontejner na plast nebo doplnit nádobu v ulici
Velkoborská u ulice Dvořišťské – MČ provádí častější kontroly, nádoba
doplněna nebude, ve vzdálenosti 50 m je další
více kontrolovat respektování DZ Zákaz zastavení u křižovatky Dvořišťská,
Velkoborská – o stavu byla informována MP
zajistit rekonstrukci slepého úseku ulice Dvořišťská, vybudovat chodník
dle normy + dobudovat chodník k vlakovému nádraží – oprava stávajících
chodníků proběhne v období 2017 - 2018
zajistit lepší stanoviště pro knihobus na Pávovském náměstí – nevhodný
nástup – původní navrhované řešení se ukázalo finančně příliš náročné,
v současnosti se hledá méně nákladné

