
      Zápis ze setkání s občany         

25. června 2015 v lokalitě Všechlapský vrch 

Splněno: 

Bod Věc Plnění k 31. 1. 2016 

1.  Hřiště 

 požadavek na častější úklid, sekání během roku 

 dovybavení herními prvky pro děti – dle možnosti rozpočtu 

 možnost multifunkčního hřiště – projekční příprava a realizace dle investičních priorit města 

 

  

Průběžně plněno 

Splněno 

Plnění 2016 – 

příprava projektu, PD 

 

2.  

Okolí   

 napojit lokalitu Všechlapského vrchu na účelovou komunikaci podél obchvatu města, trasa pro pohyb 

mimo hlavní frekventovanou komunikaci – realizace dle investičních priorit města  

 požadavek na vytvoření lesoparku jako hlukové i smogové bariéry proti obchvatu – info o napojení 

obchvatu Zdeněk Vocásek (stavba počítá s vlastní hlukovou bariérou, obchvat má být zapuštěn, cca za 

15 let)  

 

  

Trvá (do r. 2017) 

 

Není v kompetenci 

města 

3.  Boleslavská třída 

 požadavek radaru  

 požadavek měření hlídkou Policie ČR také v opačném směru, než doposud  

 požadavek na řešení úprav komunikace I/38, např. ostrůvek, obtížného odbočování doleva do zástavby, 

nebezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce – projednat možnosti řešení s vlastníkem 

komunikace 

 návrh na přemístění měřáku rychlosti z nadjezdu na Všechlapský vrch, popř. semafor 

  

Není v kompetenci 

města 

Trvá  

 

 

Plnění 2/2016 



 umístění makety strážníka 

 srovnat nerovnost na vozovce v ústí na Všechlapy 

 

 zastávka na cizím pozemku, možnosti řešení 

 hluk komunikace I/38 

 

Trvá 

Splněno (KSÚS 

11/2015) 

Trvá 

ŘSD 

4.  Ul. Velelibská  

 požadavek na úpravu úzké ulice pro lepší parkování – řešením zjednosměrněním 

 nový povrch vozovky, realizace dle schválených investičních priorit města 

  

Trvá (zprac. PD) 

Trvá (rok 2016) 

5.  Celá lokalita 

 požadavek na městský rozhlas (Vocásek – bezdrátový se plánuje v rámci protipovodňového plánu) -  

zájem i o drátový – archiv současných hlášení na webu města  

 

 

 zájem o biokontejnery – registrace v anketě na webu  

 požadavek na kontejnery na tříděný odpad + častější svoz 

 požadavek na úpravu jízdného městské dopravy 

 údržba zeleně a nezpevněné chodníky 

 zjistit aktuální podmínky připojení plynu 

 prověřit kontroly vody VaK, p. Časar  

  

Plnění v závislosti na 

dotaci (žádost podána 

na bezdrátový rozhlas 

po celém městě) 

Splněno 

Průběžně plněno 

Splněno (k rozhodnutí) 

Průběžně plněno 

Trvá 

Splněno 

  

Zapsala: Mgr. Olga Havránková 

Garantem: PhDr. Pavel Fojtík  


