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Revitalizace ulice Sokolská – Slovenská – Zámečnická – U Hradeb – Kačení – Vodární
Zápis z veřejného plánovacího setkání
Po prezentaci k zadání studie a zodpovězení dotazů účastníků byly společně hledány hodnoty a
problémy území a podněty, které by se měly řešit. Následně byla závažnost jednotlivých témat
přítomnými obodována.
Počet účastníků: cca 15
HODNOTY ÚZEMÍ – POZITIVA











Množství drobných obchodů a služeb 10 bodů
Blízkost centra, zároveň blízko z města a do přírody 8 bodů
Kostel a klášter – cenné historické budovy 8 bodů
Zahrádka Jazz Fresh kafe, kulturní centrum – místa setkávání, kultury 5 bodů
Školka, ZUŠ – oživují prostor 5 bodů
Příjemná zákoutí – průchod podél kláštera, prostor u kašny, místa se zelení 3 body
Dostupná MHD – tramvaj 1 bod
Plácek pro venčení psů (blízko dominikánů) 1 bod
Cenné průhledy 1 bod
Sokolská ulice – dobrá údržba, čistota 0 bodů

Problémy – NEGATIVA
















Nízkokapacitní chodníky 8 bodů
Přechod Sokolské ulice u ZUŠ (ul. Slovenská) – parkující auta, rychlá jízda (ve smyslu
nebezpečné) 6 bodů
Vodární a Kačení ulice – špatný povrch, propadání dlažby, špatný odvod povrchové vody,
vlhnutí fasád domů 6 bodů
Hlučné tramvaje 5 bodů
Nedostatečné parkovací kapacity pro návštěvy, klienty, návštěvníky při akcích v Jazz klubu a
Metropolu 4 body
Shromažďování kuřáků před restauracemi, devastace prostředí (nedopalky, močení, …),
hlavně Kačení ulice 3 body
Ulice Slovenská – úzký chodník, špatný povrch 2 body
Přechod Sokolské ulice (ul. Zámečnická) – parkující auta, rychlá jízda 2 body
Stojící prázdná tramvaj na ulici Sokolská 1 bod
Kačení ulice – blokování vjezdu zásobováním 1 bod
Kačení ulice – nerovnosti povrchu u vjezdu 1 bod
Problematický příchod k zastávce u Prioru 1 bod
Problematický přístup a možnost otočení se pro zásobování kvůli parkujícím autům 0 bodů
Kašna zakrytá parkujícími auty 0 bodů
Vodární a Kačení ulice – špatné osvětlení – nedostatečné světlo, temné kouty, konzole na
domech (problém při případné rekonstrukci) 0 bodů




Ulice Slovenská – nebezpečný výjezd z Národního domu kvůli parkujícím autům 0 bodů
Vodární a Kačení ulice – intenzivní zimní solení, poškozuje fasády domů 0 bodů

NÁMĚTY























Odstěhovat depo 7 bodů
Umístit podzemní kontejnery na tříděný odpad 7 bodů
Omezení rychlosti aut 6 bodů
Rozvíjet místa pro relaxaci a odpočinek ( také venkovní posezení restaurací, kaváren) 5 bodů
Kačení ulice – kamerový systém 4 body
Kačení ulice – osvětlit kouty 4 body
Návrat zeleně – vzrostlé stromy, keře 3 body
Možnost vjezdu rezidentů do pěší zóny – vyřešit dopravu a parkování 1 bod
Vyhradit místa pro krátkodobé parkování 1 bod
Řešit bezpečné přecházení ulice Sokolská 1 bod
Rozšíření ploch pro pěší kolem Metropolu, rozšíření možností posezení 0 bodů
Zavést na Sokolské ulici pouze jednostranné parkování 0 bodů
WC, pisoár 0 bodů
Řešit závěsy trolejí, nejlépe na domy, odstranit sloupy 0 bodů
Provést vodorovné dopravní značení parkovacích míst 0 bodů
Označit Vodní a Kačení ulici jako slepou 0 bodů
Plocha před DPM využít jako odpočinkové zákoutí 0 bodů
Plocha před DPM využít jako parkoviště 0 bodů
Umístit stojany na kola 0 bodů
Umístit koše a pytlíky pro psy 0 bodů
Posílit přítomnost policie 0 bodů
Ulice Sokolská – zákaz vjezdu, 2 tramvajové koleje 0 bodů
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