Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejšich udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte

V Košiciach začali s opravou výtlkov

V uplynulých týždňoch sa studenou asfaltovou zmesou a liatym asfaltom odstraňovali
havarijné stavy po vzniknutých výtlkoch zo zimného obdobia, s príchodom teplejšieho
počasia sa už začínajú komplexné opravy celých ulíc. Okrem odstraňovania výtlkov sa
začalo aj s priebežným zberom posypového materiálu. Opravy si vyžiadajú krátkodobé
obmedzenia a lokálne spomalia dopravu, mesto Košice preto vodičov žiada o
trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Podnety na opravu komunikácií v Košiciach môže verejnosť naďalej hlásiť na adrese
vytlky@kosice.sk alebo na telefónnom čísle 16 126.

Na konci Floriánskej je už jednosmerka

Úsek na uliciach Floriánska a Husárska bol zjednosmernený. Nový smer vedie z
Floriánskej v smere na Husársku. Úsek už dlhšiu dobu nespĺňal parametre obojsmernej
cesty a upozorňovala na to aj polícia. Na mieste bolo osadené dopravné značenie
vrátane upozornenia na zmenu organizácie dopravy. Mesto Košice verí, že toto riešenie
prispeje k vyššej bezpečnosti v danom úseku.

Košice majú naplánovaných 44 projektov
z eurofondov a ďalších cudzích zdrojov
za vyše 36 miliónov eur

Momentálne je v rôznych fázach realizácie 23 projektov v celkovej hodnote 28
miliónov eur. Ďalších 21 projektov za spolu 8 miliónov eur je v schvaľovacom konaní,
resp. v príprave. Na získavanie týchto zdrojov kladie vedenie mesta omnoho väčší
dôraz ako tomu bolo v minulosti. Najväčším europrojektom je takmer 20-miliónová
„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, kde aktuálne prebieha
verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Tesne pred svojim záverom je aj projekt na
zlepšenie technického vybavenia odborných učební na ôsmych košických základných
školách. Ďalším významným projektom je druhá etapa 2. časti Modernizácie
električkových tratí v Košiciach.

Košice hľadajú nového hlavného
architekta/architektku

Mesto vyhlásilo výber na pozíciu hlavného architekta/architektky. Útvar hlavného
architekta je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích
podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Jeho/jej úlohou bude aj vytvoriť a
realizovať dlhodobú víziu transformácie útvaru na strategické pracovisko mesta Košice
v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta, ktoré je aktívne prítomné v
tvorbe mestských politík, a bude úzko spolupracovať s analytickým zázemím magistrátu
či inovatívnym projektom Citizen Experience and Well-being Institute spravovaným
Creative Industry Košice. Víťaza transparentného výberového konania odporučí
nezávislá odborná komisia.

Magistrát mesta Košice | Trieda SNP 48/A
Kontakt: Mgr. Vladimír Fabian, PhD. |+421 915 136 210

Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu
o novinky primátora mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania
tohto newslettera môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť.
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