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до
Г-Н ГЕОРГИ ХРИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ус ПА СДРУЖЕНИЕ
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163 ОУ „ЧЕРПОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

УЛ. „ОЫЖОЛНА” ЖК „ДРУЖБА“
ГР.

Относно: Ремонт на тротоарите около 163 ОУ „Черноризец Храбър”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с постъпило писмо в р-н „Искър”-СО с вх. МРИС22-НЦ62-

23/05.О5.2()2()г., в което е изложено искане от страна на училищното настоятелство за

извършване ремонт на тротоарната настилка осигуряваща пешеходния достъп до двора

на 163 ОУ „Черноризец Храбър", Ви информирам за следното:

Визираната от Вас програма предвиждаща ремонт на тротоари и пешеходни зони

на територията на Столична община, предстои да бъде гласувана от Столичен общински

съвет. Ако бъде одобрена районната администрация ще получи официално данни с

конкретните параметри относно обхвата, финансирането и изпълнението на

строителните работи по проекта.

Район „Искър”—СО има готовност да създаде необходимата организация и

активно да участва в реализацията на тази програма, като за целта има предварително

изготвени справки за необходимите ремонтни дейности.

Относно състоянието на тротоарите около учебното заведение, бе извършен оглед

на място, при което се констатира, че по ул. „Конче вихрогонче” и по ул. „Обиколна“

пешеходните настилки са в добро функционално състояние. Достъпа до източния вход

на училището се осигурява от изградена бетонна пътека, която е с видими неравности

поради повърхностна ерозия на покритието. При проверка в кадастъра се установи, че

същата преминава през частен имот, Този факт и липсата на одобрен ПУП за терена, на

този етап възпрепятства изпълнени а строителни работи. При наслљпване на промяна

в посочените по-горе обс телст йонната администрация, ще предприеме

необходимите действия за ане на ема.
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