
Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů „Regenerace sídliště Máj“ dne  26.2.2009  
 

Úsek Máj 04 
 

Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných odborů: 

1. J.Mádle 
V.Volfa 1-3 
26.22009   

Připomínka k rozšíření parkovací kapacity 
v blízkosti domů  Volfa 1-3 

Rozšíření parkoviště je v souladu se zadáním. 
Obyvatelé domu se přirozeně brání dalším parkovištím u jejich domu. Je zde 
zřejmá i složitá dopravní situace. 
V porovnání  s  jinými  místy  ve Volfově ul. je toto místo nejméně konfliktní. Dnes 
se parkuje podélně a nahodile.  Prakticky se zařadí podélně stojící vozidla do stání 
a zprůjezdní se tato část. Bude zde upraveno dopravní značení se zákazem 
zastavení mimo stáíní. 
 

IO: požadavky pro celý úsek 04 
zapracovány do projektu 

2. Miroslav 
Bíca 
A.Barcala 
16 
26.2.2009 

Dotaz na řešení a rozšíření chodníků u 
domu Barcala 16, 18, 20. 
 

Úprava chodníků ke vstupům do domů. 
- Neuvažuje se s rozšířením, protože chodníky jsou v majetku domu a 

nelze investovat na cizím pozemku. 
 
Dostupnost pro vozíčkáře ve směru ke škole 

-  U zastávky se počítá jen s obnovou povrchů chodníků po celé délce 
obrubníku ul Balcara. 

- Vozíčkář se dopraví na odbočku do ul.Chlajna , kterou přejede a dále 
bude pokračovat po zcela zrekonstruovaném chodníku podél ul. Chlajna 
ke škole. Oproti řešení v předložené studii se upouští od zálivu pro 
podélná stání a upřednostnil se právě chodník ke škole, kde budou 
upraveny přechody, vřazeny reliéfní dlažby pro nevidomé. Tímto směrem 
bude upraven i přístup k mateřské škole s odbočením v pravoúhlém 
ohybu ul. Chlajna. 

 

 

3. Václav 
Kojan 
N.Frýda 7 
2.3.2009 

Prostor domu 2061/654 navrhuje nedělat 
kolmá stání  a přibližovat tak chodníky k líci 
domů 
 

Řešení vychází ze zadání projektu 
 
V případě ul. Volfa v prostoru domů2061/678-680 a 2061/642-647je situace 
nanejvýš složitá. Dnes se v ulici parkuje podélně a jsou zde i vyhrazená parkovací 
stání parkuje . Podélně u chodníku parkuje přes 30 aut. Kolmým stáním se počet 
cca zdvojnásobí za cenu přiblížení chodníků k líci domů. Z původních asi 10m na 
východní straně ulice a 11m na západní straně ulice na  5m a 6m .  Zřízením 
parkoviště se také posunou chodníky, takže na východní straně budou chodníky od 
líce domu i 1,3m, na západní straně cca 3,3m. 

 



V tomto úseku je opravdu nedostatek místa a s námitkou lze jen souhlasit. 
 
 
Doporučení projektanta: 
Navrhuji zcela vypustit zásah do východní strany ulice a provést zásah jen na 
západní straně. Situace je totiž dále komplikovaná o to, že v trasách změněných 
chodníků jsou také krytá stání pro vozidla invalidů. Stání jsou a pozemky jsou 
v soukromých rukách. 
Na západní straně by bylo snazší vedení chodníků. Navíc navrhuji zřízení pouze 
podélného stání v zálivu, čímž by se zprůjezdnila vozovka. Navíc je možné vést 
záliv už od stanoviště kontejnerů, pokud by došlo k jejich přemístění. Od řešení 
neočekávám nárůst počtu stání , ale zlepšení dopravy a estetické úrovně. 
 

4. Občanské 
sdružení 
SÍDLIŠTĚ 
MÁJ 
K.Chocholy 
13 
26.2.2009 

Požadavek na přerušení nebo zastavení 
územního řízení 
 

Doporučení projektanta: 
Mám zato, že téměř každý diskusní příspěvek na veřejném projednání vycházel ze 
zájmů, které se týkají nejbližšího okolí  bydliště diskutujícího. Dovedu si představit 
průběh jednání pracovních skupin.   
Posuzování problémů musí být nezávislé a musí být řešeno z obecnějšího pohledu. 
Také si myslím, že pokud za něco beru odpovědnost, nemohu zcela respektovat 
individuální přání. 
 

 

5. Jiří Havlín 
V.Volfa 
1359/18 
4.3.2009 

Problematika parkování v ulici V.Volfa č.5 a 
7 , 
Posouzení možnosti kolmých stání v ulici 
A.Balcara, 
Sdružení dvou přístřešků na kontejnery, 
Průjezd vnitroblokem M.Chlajna riziko pro 
děti  

V ulici Volfa před domy 5,07 a na protější straně nenavrhujeme žádná opatření. Zde 
se předpokládá podélné stání, které se někdy využívá jako šikmé. 
Pokud bychom zřídili šikmá stání, posuneme chodník blíže k líci domu. Bude se 
muset také posunout chodník a jsme v problému s obyvateli domu. 
V tomto příspěvku  je naznačen problém, který známe, ale není snadné jej řešit. Na 
sídlišti se dnes využívá každá sebemenší plocha pro zaparkování bez ohledu, zda 
jde o regulérní parkovací místo nebo ne, zda tam automobil překáží nebo ne. Kdyby 
se spočítalo množství „nějak“zaparkovaných aut, nenajdeme pro ně plochy pro 
vznik regulérních parkovacích stání. Obávám se, že v krajním případě může 
stavební úpravou dojít i k úbytku divokých parkovacích stání. 
My se snažíme najít jisté východisko, jak najít plochy, které ještě najít lze a přitom 
minimalizovat ztráty na zeleni. 
U vnitrobloku ul.Volfa se výhledově počítá s podzemním parkovištěm. Také jsme 
pro něj připravili nájezd. 

 

 
 

 


