
Zápis z Územní skupiny č. 7, dne 15.5.2019 

 

Přítomni: p. Nadberežný, pí Váchová, pí Maňhalová, pí Machová, p.Havlíček, p.Štěch, p. Trebner,       

p. Pavliš, p. Doležal, p. Bartuška 

Omluveni:  

Host: p. Šram 

 

Body schůzky: 

1) P. Šram se vyjádřil k: 

a) návrh úpravy Pražské v úseku U Čertíka – Jubilejní. 

Reakce: silnice je nyní ve správě ŘSD, p. Šram promluví s pí ředitelkou Hruškovou, co by 

doporučovala jako další krok. Po zprovoznění obchvatu / dálnice/ Severní spojka,  

přejde Pražská pod správu kraje. Podpora města v nezrealizování stavby logistického 

centra pod Makrem trvá. 

b) Přechod / zpřehlednění ulice U Čertíka (k fotbalovému stadionu)  

Reakce: zadat studii o sčítání dopravy, aby byl argument k zřízení přechodu / jiných 

opatření. Směřováno i na pana Bartušku. Vhodné spojit s monitoringem Pražské ve 

výše uvedeném úseku. 

c) Rudolfovská- Hlinská: 

Reakce: je v přípravě studie kruhové křižovatky, kolaudace bytových domů Dubičný 

potok je touto stavbou podmíněno. 

d) Další návrhy úprav (chodníky, bus zastávky..)  doporučeno, abychom sepsali a zaslali 

k rukám náměstka Holického 

2) Odpovědi p. Mareše k minule otevřeným tématům: 

e) Nástěnky na zastávkách- p. Havlíček přepošle na členy skupiny seznam zastávek 

s nástěnkou, členové do další schůze vytipují 1 -2 zastávky, kde bude nástěnka 

zrealizována. Kdo bude za aktuálnost odpovědný? Co se bude „vyvěšovat“? 

f) Informace o plánovaných investicích: p. Šeda bude jednou za kvartál informovat 

vedoucí Územních skupin. 

g) Ulice Dolní: Oslňující reflektory z FCC – vyřešeno. Členové skupiny tímto děkují panu 

Marešovi! 

h) Možnost stmívání veřejného osvětlení: přečtena reakce pana Jaroše. V době mezi 23. a 

5. je intenzita osvětlení snižována a hlavních třídách města. 

3) Společné vyplnění dotazníků ke spokojenosti se službami MHD – nelze provést, dotazník je 

koncipován pro odpovědi jednotlivce. Žádost o zřízení školního autobusu v ranních hodinách 

touto cestou nelze 

4) Další schůzka Územní skupiny bude: ve středu 12.6.2019 od 17:00 na místě obvyklém. 

 


