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Novosti o radu Mjesnog odbora Dol
Kao što smo i najavili putem novo otvorenog linka MO na stranicama Tartajuna, dozvolite nam da Vas
obavjestimo o čemu se diskutiralo na naše dvije do sada održane sjednice.
-Pošto je prva sjednica bila konstituirajuća, na drugoj sjednici članovi MO su predložili Gradu
Starome Gradu u vidu dopisa da u rebalansu proračuna osigura sredstva za:
1.a)Izradu glavnog projekta proširenja ogranka u Dolu Sv.ANE u iznosu od 50.000 kn
b)Proširenje groblja Dol u iznosu od 100.000 kn
c)Sugestija Gradu da se pristupi sa proširenjem protupožarnih puteva oko Dola a kao početak da se
probije put preko Prismena do Vrbanja(put kojim ide vodovod) i prema Svirčima. U idućim fazama bi
se sugeriralo proširenje puteva kako u Dolu Sv.Marije tako i Dolu Sv.Ane sve u cilju pripreme za iduću
ljetnu sezonu da se osiguralo Dol od požara.
2.Isto tako se diskutiralo o predstojećoj sezoni lambikonjo rakije te će se pristupiti u nalaženju osobe
za tu djelatnost. Predsjednik MO je predložio da se putem plakata pozove mještane ako je ko
zainteresiran za lambikonje kako bi i ove godine mogli peć rakiju u Dolu.
-Na trećoj sjednici je raspravljano o inicijativi koju je predložio Grad Stari Grad da se Čitaonica (velika
prostorija) u Dolu Sv.Ane da u najam jednom njemačkom poduzetniku koji bi je koristio za izradu
drvenih skluptura. Stav MO je da se započmu razgovori i da se pritom odredi realni najam koji bi se
koristio za dolske projekte ili namjene za razvoj Dola te dogovore uvjeti realizacije ugovora.(ulaganja i
slično)
U ovim kratkim crtama htjeli smo Vam približiti naš rad i upoznati Vas sa inicijativama i stavovima MO
Dol koje su donesene tijekom ove dvije sjednice.
I dalje ćemo sve naše ideje i zaključke koje donesemo na svojim sastancima davati u vidu ovakvih
kratkih izvješća kako bi svi bili upoznati na kojoj problematici se radi a Vas pozivamo da se uključite sa
idejama i prijedlozima za bolji Dol.
Naš e-mail je mjesni.odbor.dol@gmail.com putem kojeg možete dati svoje ideje ili upite.
Vaš Mjesni Odbor Dol

