
Zápis územní skupiny č.1 

ze dne 2.5.2019 

 

 

Přítomni:  Milan Janoch, Milena Krobová,   Zuzana Kudláčková, Martin Malec, Bohuslav 

Vondráček   

omluveni:  Jan Petrák, Miroslav Vrážek, Nela Bjalkovová  

Host: Lukáš Mareš  

 

Územní skupina diskutovala některé investice, aquapark,  divadlo,  dále  např. výstavbu 

tobogánu, který po několika pokusech není funkční. Oprava tobogánu se jeví jako velmi 

podezřelá. 

 

BYTOVÝ DŮM : 

Stavba bytového domu  řadu let prosazovaná do plochy mezi bytovými domy a v lokalitě 

mezi ulicemi  Nerudova a Hálkova vybočuje z obvyklé  zástavby v daném území,  a vzhledem 

k odporu tamních obyvatel se jeví jako problematická. Je nutno řízení o povolení stavby   

věnovat zvýšenou pozornost.  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

V ulici Čečova a Neklanova nejsou uklizeny ( zameteny)  ulice,  zejména v blízkosti 

kontejnerů na tříděný odpad a pod těmito kontejnery . Nejsou neuklizeny jenom uváděné 

komunikace: již několik let nejsou dostatečně uklízeny: Zachariášova, Plzeňská, Budivojova, 

Staroměstská atd., vlastně pomalu celé Pražské předměstí. 

 

Sečení zeleně oblast  výše uvedených ulic  : nedosečení kolem domů, kam nedosáhne sekačka 

je to neposečené, po výkopech není terén upraven a oset, nebo je tam travní semeno naházeno 

v prosinci, trávníky všeobecně jsou nedoseté, okraje holé, nevzhledné. 

 

 

STAROMĚSTKÝ PARK  

Území kolem Staroměstského parku , kde dochází k sečení travnatých ploch dochází 

necitlivým sečením a údržbou keřovitých dřevin  k   poškozování květinové výsadby u 

bytových domů.  Možná chybí městský zahradník. 

Travnaté plochy v době sucha raději nesekat, neboť se potom trávníky rychle 

„vypálí“  sluncem.   

Požadujeme sdělit firmě provádějící sečení travnatých ploch, aby byla ohleduplná k ostatní  

zeleni.  

 

HAVRANI: 

Problematické znečišťování ulic havrany v v lokalitách pražské předměstí (Plzeňská, 

Průběžná, Čéčova, U trojice, Staroměstký park,  Na sadech,   na některých odpadkových 

koších chybí kryty a havrani vyhledávající zbytky potravy  vytahují odpadky z košů – 

doporučení osazení krytů např. na Sadech . 

 

V minulých letech  byla  městem pověřena firma na snížení počtu  přemnožených holubů,  

avšak kolik jich bylo ve skutečnosti odchyceno a kolik to stálo?  nebylo již dále zpětně 

zveřejněno či doloženo.  

 

 



HLUK :  

U některých provozoven dochází k hlučnému chování hostů a tím stížnostem bydlících 

v okolí .   Nutno omezit tento negativní  jev.  

 

 

PARKOVÁNÍ  -  návrh transparentnosti systému :  

 

Na  dotazy: 

Jaká je provozní doba  vozidla s kamerami, které zajišťuje kontrolu  úhrady 

za  parkování   vozidel v parkovacích zónách centrum, pražské předměstí ?  ( např. od 7 

do 20 hod a v sobotu, neděli ?) 

 

Jaký úsek zkontroluje vozidlo s kamerami za 1 hodinu  ( při jízdě každým okruhem  2x)? 

 

Dosud nebylo zodpovězeno.   

 

 

Pro transparentnost platících parkovné navrhujeme , aby bylo na webových stránkách 

města dostupně ověřitelné, ( když není možná optická kontrola pomocí karet za oknem 

vozidel), zda dané vozidlo je v systému zařazeno jako platící rezident, abonent, či vozidlo 

má uhrazeno parkovné pomocí parkovacího automatu.   

 

 

       Zapsal:  Martin Malec  


