
Setkání územní skupina č. 1   

dne  19.11.2019 

 

přítomni:  Jan Petrák, Bohuslav Vondráček, Milena Krobová, Josef Špak, Martin Malec 

omluveni:  Nela Bjalkovová,  Zuzana Kudláčková,  Milan Janoch, Tomaš Šustek  

 

Podzemní kontejnery na tříděný odpad: Na územní skupinu byl vznesen dotaz ze sekretariátu 

náměstka Ing. Moravce na projednání umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě 

křižovatky Kněžská, Široká, Jirsíkova. 

ÚS doporučuje projednat potřebu s okolními vlastníky ( gymnazium, bydlící, provozovny ) zda o 

umístění je  zájem, zda nebude překážet,  rušit,  dále je nutné projednat  umístění s národním 

památkovým ústavem, odborem památkové péče ,  dále ověřit existenci sítí,  dále projednat se 

správci sítí,   útvarem hlavního architekta,  odborem dopravy a silničního hospodářství  nebo zda 

odpovídají koncepci rozmístění  takových sběrných míst . Obecně lze konstatovat podzemní 

kontejnery územní skupina doporučuje, ovšem umístění je nutné pečlivě zvážit v každé lokalitě.    

 

Odstranění zábradlí:  územní skupina požaduje doložení povolení k odstranění zábradlí v MPR, které 

bylo vydáno k odstranění předmětného zábradlí.  

 

Parkování:  opakovaně požadujeme zavést označení vozidel rezidentů a abonentů kartami za sklem, 

aby nedocházelo ke zneužívání  těchto parkovacích míst vozidly bez oprávnění.  Alternativně lze 

zavést zveřejnění registračních značek vozidel  na webu města , aby bylo ověřit,  zda vozidlo má 

aktuálně v parkovacích zónách  uhrazený poplatek k oprávnění parkování či nikoliv   prostřednictvím 

parkovacím automatu nebo uhrazen poplatek za rezidenční a abonentní stání .  

Vzhledem k nedostatečné kontrole a zneužívání parkovacích míst neoprávněnými vozidly v lokalitě 

zahrnující Panskou, ( která je pěší zónou a přesto bývá plná odstavených aut i po 10. 

hodině)   Hroznovou , Českou, parkoviště u Rabenštejnské věže,  u Obchodní akademi, Na Mlýnské 

stoce  atd.  by zveřejnění na webu nebo opticky parkovacími kartami nebo dokladem z automatu bylo 

na první pohled patrné,  kdo neoprávněné zneužívá  parkovací místa.  

Územní skupina  požádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu 

k informacím, kolik kontrolních vozidel má systém v provozu, kolik km  vozidlo zkontroluje za 1hodinu 

provozu, provozní dobu atd.  Kolik km vozidlo absolvuje, pokud  by mělo zkontrolovat všechny 

placená parkovací místa ve všech  parkovacích zónách.   

Z důvodů neustálého omezování parkování v centru ( advetní trhy,  různé akce na náměstí) 

navrhujeme, aby držitelé rezidentní nebo abonentní karty  v oblasti A mohli v těchto případech  

využít též  parkovací místa v sousední placené oblasti C (zóna Pražského předměstí)  na místech pro 

abonenty a residenty.   

Zapsal: Ing. arch.  Martin Malec  

předseda územní skupiny č.1 


