KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 5/2017
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
ve středu dne 22.11.2017 od 19:00 hodin
v DPS Masarykovo nám. 950, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Pakoš Jan (konzultace prostř. mobilních sítí),
Volmutová Eliška
Omluveni: Mgr. Kuneš Petr, Mgr. Husáková Klára, Krbcová Ivana, Bc. Stybalová
Radka
Hosté: Otakar Volejník (místostarosta)

1. Pan místostarosta podrobně informoval přítomné o proběhlých a dosud
neuskutečněných stavebních úpravách silnice I/17. V rámci bezpečnosti byla část
přechodů opatřena červenými pásy s drsnějším povrchem. Úprava přechodů je
plánována i na jiných místech (např. odstranění schodů při přecházení k České
spořitelně, úprava přechodu v ul. Tylova x ul. Čáslavská, úprava přechodů při vjezdu
z ul. Čáslavská do ul. Podél Dráhy, dále úprava přechodu u restaurace Dymák atd.). Na
jaře 2018 by měly být ze strany ŘSD na tzv. hlavním tahu dotvořeny vodící prvky.
V březnu 2018 by mělo být více informací k realizaci tzv. terminálu u ČD.
Komise byla dále informována o zhotovení dětského hřiště v Radlíně.
2. K problematice tzv. „Pravidel pro umísťování restauračních předzahrádek“, kdy si
v tomto ohledu komise vyžádala i vyjádření SONS k umísťování městského mobiliáře
a bezbariérového užívání veřejného prostranství z hlediska zrakově znevýhodněných
chodců - viz minulý zápis, pan místostarosta doporučuje komisi iniciovat doplnění
vyhlášky č. 2/16 (kontrolní orgán, příp. rozměry volného prostoru).
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3. V průběhu jednání nebyla přijata usnesení komise, nebylo hlasováno.
4. O dalším jednání komise bude předsedkyně v dostatečném termínu informovat.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská
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