
- domv č, 343.3M345,346.347,369,37 L,

Jak vyplynulo ze schůzky 20.1. na Měú, měljsem sebrat názory, návrhy a připomínky od zmíněných

domů, tak aby se případně daly zahrnout do dopravně/parkovacích možností, jenž se aktuálně řeší

výhradně pro školu.

v každém vchodě ze zmíněných domů bylvyvěšen přiložený text s mapkou (l+llist A4} a dle místní

znalostijsem oslovoval buď přímo předsedy svj, či osoby v tom kterém domě označené jako

,,domovní důvěrníci". čas vyvěšení byl bohužel poměrně krátký _ od středy 22,1,večer do neděle

25.1. večer, kdy jsem měl v úmyslu vše zpracovat a dát zprávou na vědomí k určenému termínu pro

připomínky od domů ,,u školy" (do pondělí 27,t, na podatelnu),

Vzhledem ke krátkému vyvěšení v domech se mi některé PodnětY dostávalY Právě aŽ v týdnu 27. -

3t.I.2ot4a bylo by nefér některé očekávané připomínky vyloučit a nezahrnout, Jediný dům _ č,p,

371 (předseda ing, petr Leszkow) poslalsvojizprávu přímo přes datovou schránku i na městský úřad

dne 25.1,2014.

Za ostatní domy mám informace k dispozicijak písemné, tak Ústní a zde je jejich souhrn :

_ panuje obava před zintenzivněním a zavedením nežádoucí dopravY Přímo Před Školu -
doprava by měla b,ýt spíše zklidněná a ponechána co nejvíce u hlavní silnice Čsl, armádY (vČ,

,,záchytného" pa rkoviště),

_ Silniční úsek mezi domy 346 a347 - by se měl oficiálně zjednosměrkovat směrem od sídliŠtě

ke hřbitovu a zároveň vyloučit průjezd dodávek a nákladních aut pro zásobování

samoobsluhy a restaurace fiejich příjezd i odjezd pouze od hřbitova)' "Zoficielnění"
podélného parkování v tomto úseku,

_ ,,zahrádky" _ názory na částečné vynechání neudržovaných zahrádek a zřízení parkování zde

místo nich, např. první krajní úsek ve směru od hřbitova

_ Stávající parkoviště ve ,,vnitrobloku" domů g4p.,345,346_ špatný neudržovaný vymlet,ý

povrch _ vhodné k opravě, příjezd a odjezd z tohoto parkoviště spíše "zadem" 
tzn, ke

hřbitovu a ne okolo domu č,p, 343,

_ Na sídlišti zřídit systém rezidentního parkování vázané na TP na sídliŠti, PoPlatek odPovídající

nákladu na zavedení tohoto systému,

- obecně za všechny domy je velmi komplikované přilehlé soukromé pozemky jakkoliv

,,ukrajovat.,naúkorzeleněproněkolikparkovacíchmíst,jelikožbudevždytěžkádomluva,
kdozdomutamvlastněbudemociparkovat,kdyŽnavšechnynevyzbyde'

_ Při rekonstrukci plochy před domy 369 a37L,(kdy tato nově vzniklá plocha ze zámkové

dlažby vlastně není parkoviště) před ca třemi lety bylo Údajně přislíbeno, Že se stejně bude

celé sídliště revitalizovat včetně řešení parkovánÍ. Termín který vedení města v této

souvislosti uvádělo již vypršel,

V Klb;ďňécň_ditE r.a.z., ect4 Tomáš Baža nt
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