Zápis KMS Březhrad
ze dne 04. 06. 2018
Presence a hosté: viz presenční listina
Místo konání: místnost KMS, Poštovní 45, 50332 Hradec Králové od 18.00 hod.
Členové KMS souhlasí se zapisovatelem Denisa Erbanová. Předsedajícím schůze byl ing. Dušan
Ferčák.
- Program schůze:

1. úvod
2.akce na červen,červenec,srpen
3.odpovědi na umístění značky B1
4.odvolání PURUM a územním řízení ČOV
5.různé
KMS prodiskutovala informaci výši předpokládané rekonstrukce opravy elektrorozvodů SNHK. KMS
vznesla dotaz na SNHK zda částka na rekonstrukci na elektroinstalaci NV v případě pokud tato částka
bude vysoká . KMS doporučuje zvážit finační prostředky na rekonstrukci NV a spíše je převést na akci
hřiště u hasičárny. Stavební povolení je již vydané a schválené tudíž nic nebrání tomu aby byly
prostředky převedeny.
1. KMS bere na vědomí odvolání PURUM na uzemní řízení o umístění stavby a bere na vědomí
že řízení se vrací na stavební odbor Magistrátu. KMS bude v součinnosti se spolkem Zdraví a
bezpečný Březhrad kauzu monitorovat a bude požadovat odbor aby dostatečně chránil
životní prostředí občanů v Březhradě.
2. KMS požaduje opravu přejezdu v Březhradě – oprava krajnic na cestě a natření
bezpečnostních nátěrů a opravy nátěrů zebry přechodu u bytovek a u nájezdů žlutých nátěrů
u nástupní stanice busu.
3. různé – KMS žádá o informaci kolik cizích státních příslušníků je v současnosti v ubytovně býv
masny, protože KMS získala informace od občanů , že se v lokalitě navýšil podstatně pohyb
cizích státních příslušníků. Je tato budova kolaudovaná na takový počet obyvatel?. KMS žádá
o zvýšený monitoring MěPo v této lokalitě zejména ve věčerních hodinách o víkendech a
konce týdne neboť došlo ke zvýšení počtu incidentů a rušení nočního klidu.
Ukončení schůze v 19,15
Příští schůze 3. 9. 2018

Zapsal: Denisa Erbanová
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