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Zasedání č. 201202 - 11. zasedání Zastupitelstva města 



VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 63 - BOD č. 7.2 - Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí a
Přerov-Dluhonice a realizace propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická.

Honza
Textové pole
Nový text usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vytvořit 11-ti člennou pracovní skupinu, tvořenou zastupiteli a odborníky, na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov - Předmostí, Přerov - Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.

Honza
Šipka




