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Vsebina
Predlagatelj

Odgovor
Kako je z ureditvijo makadamske ceste proti letališču?

Tonček Cenar
Na koga se naj občani obrnejo glede čiščenja cest?
Ali so v prihodnosti predvideni ležeči policaji na cestah v

Javna pot 576571 (Mezgovci - Bratuša) se bo
uredila v mesecu oktobru.
Glede čiščenja cest se morajo obrniti občani na
koncesionarja (Cestno podjetje Ptuj).
Glede postavitve novih grbin na cestah v
Mezgovcih se na podlagi vloge odloča na Svetu za

Mezgovcih?
Ali obstaja kakšen odlok glede preleta letal?

Srečko Kondrič

Jože Brumen

Matej Zorko
Matej Zorko

preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Občina ima sprejeti Odlok o javnem redu in miru v
Občini Dornava v katerem ni posebej določeno
glede preleta letal.
Kdaj je predvidena namestitev merilca hitrosti?
Merilec hitrosti je na sedežu občine. Pridobili smo
ponudbo za namestitev merilne table, katera se bo
izvedla v roku 14 dni, v relaciji Mezgoci Moškajnci.
V Bratislavcih je glavni vod vodovoda tako slab, da se nanj novi Potrebno
pridobiti
informacije
upravljalca
odjemalci ne morejo priključiti - kakšne so možnosti ureditve
tega?
vodovoda - Komunalno podjetnje Ptuj.
Kako je s popravilom hidrantnega omrežja na Polenšaku?
Na Komunalno podjetje Ptuj se je poslal dopis za

Kako je z ureditvijo pešpoti do Dvorca Dornava?
Ali obstaja kakšna nova lokacija za namestitev odstranjenih
tabel Dobrodošli v Lukariji?

pripravo predračunov za hidrante, ki ne delujejo.
Prvo je potrebno rešiti lastništvo pešpoti.
Urejanje nove lokacije poteka v dogovoru s
predsednico duštva in DRSI.

Kako je možna priključitev na vodovod v čimkrajšem času?

Danijel Rus
Stanislav Ciglar

Marko Mernik

Na vodovod se je možno priključiti, če je na
obravnavanem območju možen priklop. Prav tako,
mora biti plačan komunalni prispevek za
priključitev na vodovodno omrežje.
Čistilna akcija ni načrtovana.
Ali je v prihodnosti načrtovana kakšna čistilna akcija?
Kako je z ureditvijo mulde na parkirišču pred Gasilskim domom Naredila se je asfaltna mulda po kateri voda
odteka v nov jašek, ki se ga je priključilo na
obstoječ jašek na parkirišču pred Gasilskim domom
v Žamencih?
v Žamencih.
Kako je z optiko v Strmcu?
Za optiko v Strmcu se je potrebno obrniti na
Telemach. Občina podatkov o trasah nima.

