REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VDEĆE
KLASA: 021-01/17-01/21
URBROJ: 2178/01-07-17-1
Slavonski Brod, 14. srpnja 2017.

GRADONAČELNIK

PREDMET:

3. sjednica Gradskog
-

vijeća

vijećničko pitanje

Na 3. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 14. srpnja 2017. godine, pod točkom dnevnoga
reda - Aktualno prijepodne, vijećnica Emina Berbić Kolar, postavila je pitanje koje u cijelosti
glasi:
"Pohvaljujem što su u zadnje dvije godine postavljeni putokazi i ozn3ke za brojne institucije, kulturne
ustanove, manifestacije i drugo na podruČju grada Slavonskog Broda, ali mislim da je preskočeno
jedno važno mjesto, a to je Gradsko groblje. Naime, mnogi koji dolaze i s bilo koje strane ulaze u
naš grad ne znaju kako doći do groblja, pa bih molila da se stave oznake i za to mjesto."
Molim Naslov da razmotri postavljeno pitanje vijećnika i s odgovorom žurno upozna Gradsko
vijeće.

Pročelnik

Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
Davor Rogić, dipl.ing.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za komunalni sustav
i komunalno redarstvo
2. Gradsko vijeće
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana
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Upravni odjel za komunalni sustav
i komunalno redarstvo
KLASA:363-0 1/17-01/461
URBROJ :2178/0 1-09-17-1
Slavonski Brod, 04.09.2017. godine

Upravni odjel za lokalnu samoupravu
-ovdje-

PREDMET:Odgovor na vijećničko pitanje sa 3. sjednice Gradskog vijeća
(KLASA: 021-01/17-01/21, URBROJ:2178/01-07-17-1)

Na 3. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 14. srpnja 2017. godine, pod točkom dnevnog reda
- Aktualno prijepodne, vijećnica Emina Berbić Kolar, postavila je pitanje koje u cijelosti glasi:
" Pohvaljujem što su u zadnje dvije godine postavljeni putokazi i oznake za brojne institucije,
kulturne ustanove, manifestacije i drugo na području grada Slavonskog Broda, ali mislim da je
preskočeno jedno važno mjesto, a to je Gradsko groblje. Naime, mnogi koji dolaze i s bilo koje
strane ulaze u naš grad ne znaju kako doći do groblja, pa bih molila da se stave oznake i za to
mjesto.?"

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, naručio je putokaze za Gradsko
groblje koji su trenutno u izradi. Nakon primitka naručenih putokaza od proizvođača isti će biti
postavljeni.

S poštovanjem,

Stručni

suradnik:

Matej~ag. ing. el.

)l.Q,staviti:
«.J/Naslovu
2. Pismohranu
3. Dosje

