Odpověď Rady města Nepomuk 
na jednání Komise pro občanské záležitosti 
konané dne 11.12.2012



Přítomni:	Václav Horník
		Roman Bláha
		Danuše Čekanová
		

Hosté:				
		

Program:   

	Seznámení se s odpovědí Rady města Nepomuk na připomínky z minulého jednání Komise
	Přizpůsobení schodiště na nádraží ČD ve Dvorci potřebám starším a handicapovaným občanům
	Zimní údržba komunikace ve Dvorci v ulici U školky





1. Seznámení se s odpovědí Rady města Nepomuk na připomínky z minulého jednání Komise

Komise se nespokojuje s odpovědí na výtok fekálií z nemovitosti ve Dvorci čp. 77. Z tohoto důvodu opětovně žádá město Nepomuk o naléhavé řešení tohoto problému. 

Město Nepomuk nemá samo pravomoci tento problém řešit, ale neustále urguje MěÚ – odbor výstavby a životního prostředí, které se snaží problém v rámci svých zákonných pravomocí řešit. Víte, že řešení není jednoduché a časově jakkoliv urychlitelné. Pan Horník je pozván na další jednání v této věci, které se bude nyní v lednu konat. Co již bylo dosud konáno je předmětem spisu, který je k nahlédnutí na MěÚ.

2.Přizpůsobení schodiště na vlakovém nádraží ČD v Nepomuku potřebám starším a handicapovaným občanům

Na základě podnětů od několika starších občanů dává Komise městu Nepomuk podnět vyvolat jednání s ČD ohledně  úpravy schodiště zajišťující přístup  do kolejiště z peronu  vlakového nádraží. Komise se domnívá, že jedním z možných řešení by mohlo být např. přidání dodatečného schodu. 

Tento podnět zašleme na ČD. Očekáváme ale, že nás odkáží na připravovanou přestavbu a rekonstrukci železničního uzlu Nepomuk – Dvorec, která se má v budoucnu realizovat nebo to, že bezbarierový přístup do kolejiště je již zajištěn napravo od výpravní budovy a to zcela beze schodů.

3. Zimní údržba komunikace ve Dvorci v ulici U školky

Na základě připomínek většiny obyvatel ulice U školky ve Dvorci žádá Komise město Nepomuk o změnu způsobu zimní údržby této ulice a to pouze pluhováním bez použití chemického ošetření.

Rada města Nepomuk disponuje jak žádostmi o nesolení tak naopak žádostmi o solení. Sami bychom raději životní prostředí a městské peníze šetřili a solili méně. Tlak obyvatelstva na údržbu komunikací je ale silný. Na základě informací z městského zastupitelstva se budeme snažit určité úseky ulice U Školky vynechávat.




Komise děkuje Radě města Nepomuk za vyjádření k návrhům.

Příští jednání Komise se uskuteční dne 16.01.2013 od 18,00 hodin



Zápis provedl:  Ing. Jaroslav Somolík

