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Věc: Doplnění odpovědí k dotazům
Vážený pane Boháči,
dovolte mi doplnit odpovědi k jednotlivým bodům Vašich dotazů:
bod č. 2 zastávka MHD – ul. Rynoltická – projednáno s DPMLJ
Tuto záležitost si řeší pan náměstek Ing. Rutkovský a nemáme dostupné žádné další
informace. Z tohoto důvodu doporučuji obrátit se na pana náměstka.
bod č. 3 vyčíslení investic směřujících do Machnína
Náklady na městskou hromadnou dopravu a zimní údržbu pouze pro Machnín nejsou dle
dostupných informací k dispozici. Roční náklady na údržbu a provoz veřejného osvětlení jsou
poměrově vyčísleny pro Machnín na 960 tis Kč.
Opravy komunikací si v roce 2012 vyžádaly náklady ve výši 220 tis Kč a v roce 2011 511 tis.
Kč. Dále jsou zde realizovány další investiční akce, jako například v minulém roce provedená
rekonstrukce křižovatky komunikací Českolipská a Karlovská v hodnotě cca 750 tis. Kč.
V letošním roce proběhla investice do opravy dvou propustků přes koryto bezejmenného
potoka v Karlově pod Ještědem. Město Liberec za tuto opravu vydá ze svého rozpočtu cca
400 tis. Kč.
bod č. 9 ul. Chotyňská – nutnost opravy
Na komunikacích Chotyňská, Rytířská a Donínská byly provedeny lokální opravy – opravy
výtluků. Zásadním řešením, kterého se dožadujete, by byla celková rekonstrukce komunikace.
Komunikace Chotyňská byla zařazena do návrhu plánu oprav pro příští rok. Realizace
celoplošné rekonstrukce je závislá zejména na přidělení finančních prostředků.
bod č. 10 ul. Křižovatka u. Stará a Hrádecká
Předmětné komunikace jsou ve správě KSSLK a Váš podnět tak můžeme opětovně předat
příslušnému správci panu Bc. Petrovi Koubkovi tel. 602 171 598. Jako ideální způsob řešení
této situace by bylo kontaktovat správce Vaším zástupcem, který jej může seznámit se
vzniklým problémem a zároveň může obdržet informaci o způsobu řešení případně se
domluvit na řešení vyhovující oběma stranám.
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bod č. 11 Heřmánková ul.- nutnost omezení rychlosti
Po vyhodnocení statistického měření, provedeného městskou policií rozhodla pracovní
skupina dopravního značení dne 25.10.2012, že v místě školy budou osazeny dvě svislé
dopravní značky B20a „nejvyšší povolená rychlost“ s omezením 30 km/h a dále, že svislá
výstražná dopravní značka A12 „děti“ bude přemístěna tak, aby nebyla zakrývána zelení
z okolních pozemků.

S pozdravem

Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku
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