Dobrý den,

v souladu s informačním zákonem prosím starostu o aktuální informa
ce, viz
níže.

Uplynulo několik měsíců, tak bych si chtěl ověřit, jestli STAROST
A věc řeší

a S KÝM na MMO.
Děkuji za upřesnění.
ít.

S pozdravem,-
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k tvému dotazu (viz níže) jsem obdržel následující informaci
z MMO: V současné
době je připravena další etapa instalací, kde se počítalo i se
zastávkou
Benzina. V příštím roce se měla rozjet realizace s využití
m dotačního
programu. Jak to bude doopravdy, s ohledem na stávající situaci
, s možností
čerpání dotace nedokážeme odhadnout (asi nikdo).

Zdraví

*Igor Trávníček*
starosta

*Statutární město Ostrava*
Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00

Ostrava-Hrabová

T: +420 599 420 121
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M: +420 663 416 318

' ITravnicek©ostrava—hrabova.cz
: www.ostrava-hrabova.cz
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čt 9. 4. 2020 v 12:04 odesílatel Trávníček Igor <
ITravnicek©ostrava-hrabova.cz> napsal:
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*Sent:* Thursday, March 26, 2929 9:95 PM
*To:* Trávníček Igor
*Subject:* Re: [9184] MHD Benzina: el. panel

Ahoj Igore, již měsíc čekám marně na tvou odpověd.

radní tohle
Prosím, jestli si s tím nevíš rady, tak mi prosím řekni, který
má na starost a já budu kontaktovat jeho.

Děkuji,-

po 9- 3- 2029 v 8=12 odesilatel— napsat
Ahoj Igore,

připomínám se, že bych rád věděl kdy a kdo pro to něco udělá?

tohle má na
Jestli si s tím nevíš rady, tak mi prosím řekni, který radní
starost a já budu kontaktovat jeho.

Moc děkuji, .

čt 20- 2- 2020 v 7=14 odesílatel _ napsat
Ahoj Igore,
lety?
ja prosím dopadl podnět Honzy Dvořáka před více než dvěma
na aktuální
Podle mě to dost souvisí s tím podchodem, když se podíváš
bude provádět i
posun v rekonstrukci podchodu u Dřevoprodeje, kde se
rekonstrukce zastávek.

ul—mistecka-19—92—2929/

https://www.msstavby.cz/rekonstrukce—podchodu—pod-

), v jakém to je
Co jsi v té véci prosím udělal (s kým a kdy jsi jednal
stavu a co s tím prosím uděláš?
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Moc děkuji,-
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https://trello.com/c/hpngKfH
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(18.9. 2017) Zápis z jednání zastupitelstva
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Ing. Dvořák doporučuje, aby MOb uplatnil požadavek na MMO, odbor dopravy
spožadavkem, aby nazastávce MHD u Benziny se doplnil elektronický
informační panel.
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http://jen.petvet.cz
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http://jen.petvet.cz

