Informace ve věci zaasfaltování komunikace v Trocnovské ulici na Číně, veřejného
osvětlení v Pekárenské ulici, dokončení viaduktu v Pekárenské ulici a garáží tazatele
v Blahoslavově ulici
K bodu 1. – zaasfaltování komunikace v Trocnovské ulici na Číně
V rámci rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek byla provedena provizorní oprava povrchu
komunikace a to zaasfaltování výkopové rýhy. Finální oprava bude provedena na jaře roku
2012. Frézován bude celý dotčený jízdní pruh a bude zde položen nový asfaltový povrch.
Investorem je společnost E.ON a. s., která veškeré opravy hradí. Tento časový postup byl
zvolen z technologických důvodů v návaznosti na uzavírku dopravy při rekonstrukce viaduktu
v Pekárenské ulici. Dne 25. 8. 2011 proběhlo místní šetření, bylo konstatováno, že provizorní
oprava byla provedena přiměřeným způsobem a propad na křižovatce ulic Trocnovská a
Blahoslavova bude reklamován.
K bodu 2. – veřejné osvětlení v Pekárenské ulici
Veřejné osvětlení v dotčené části bylo pořízeno na náklady města v rámci investiční akce
„Stavební úpravy Pekárenská ul.“ v letech 2001 – 2003 podle schválené projektové
dokumentace. Stávající veřejné osvětlení odpovídá příslušné normě ČSN na osvětlení
komunikace podle jejího zařazení.
K bodu 3. – dokončení viaduktu v Pekárenské ulici
Stavba viaduktu v Pekárenské ul. je součástí staveb IV. Tranzitního železničního koridoru,
byla řádně projednána a povolena. Všechna řízení těchto staveb se pro velký počet účastníků
zveřejňují veřejnými vyhláškami a na úředních deskách. Podle informace dodavatele by
křižovatka Pekárenská měla být zprovozněna ještě v tomto roce. Snahou města bylo dopravu
co nejméně zahušťovat, proto usilovalo o kvalitní plnohodnotnou křižovatku s co největší
propustností vozidel.
K bodu 5. – garáže tazatele v Blahoslavově ulici
V této části města je navržena trasa tzv. „Zanádražní komunikace -1. etapa“ (Přeložka silnic
II/156 a II/157 v Č. Budějovicích).
V současné době nemá majetkový odbor přepracovaný záborový elaborát (projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení - zpracovatel Pragoprojekt ČB), ze kterého bude
patrné, zda Vaše garáže budou určené k výkupu.

