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Vážený pane,

dne 28.5.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí inform
ace:
„Dobrý den,
V souladu se zákonem na poskytování informací se ptám po
delším čase, jaký
je posun, kdo má plnění úkolu na zodpovědnost a jaký bude následovat
další
krok.
27.4. 2020) Strategický plán (co se udělalo V roce 2019)

Opatření: 2.4.2 Zajistit ochranu obytné zástavby V katastru MOb
Hrabová
před hlukem způsobeným automobilovou dopravou (zejména výsad
bou stromů)

2.4.2.2 Ve spolupráci s odborníky nalézt optimální možnosti
snížení hlukové
zátěže způsobené automobilovou dopravou
dojednáno s MIKRA METAL s.r.o. vysazení zeleně podél
severní strany Mostní“
Odpovídáme:

Opatření 2.4.2 se dlouhodobě věnuje Bc. Chamrádová ve
spolupráci s paní místostarostkou,
Zelenou Hrabovou z.s. a panem dendrologem. Byly
vytypovány lokality a po prověření
nakonec žádné nebylo k výsadbě způsobilé a to zejména
z důvodu infrastruktury překážející
infrastruktury. Všichni včetně Zelené hrabové jsme se
shodli, že je to aktuálně nereálné.
Takže, průběžně dochází k náhradní výsadbě za pokác
ené dřeviny. Místa vhodná pro další
výsadbu nebyla nalezena.

Jako součást opatření 2.4.2.2 ve vztahu k s.r.o. MIKRAMET
Al již proběhla schůzka s
jednatelem společnosti. Na místě samém byly zjištěny
další skutečnosti, jako existence
betonové plochy cca 20 cm pod travnatým povrchem
V místě zamýšlené výsadby. V příloze
zasíláme návrh, který je kompromisem požadavku občan
ů, vlastníka pozemku a dispozičních
možností. Tento návrh bude předložen RaděMOb k proje
dnání a následně projednán s
jednatelem společnosti. Předběžně je domluveno získá
ní písemného souhlasu s vhodnou
výsadbou na pozemku vlastníka s vědomím, že se rovně
ž stane vlastníkem dotčených stromů.
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