
Zápis z  besedy s občany: 

Rekonstrukce komunikace vč. výstavby nových  

parkovacích stání ve vnitrobloku za ulicí Žižkovou 
ze dne 10.2.2010 

 

Zápis:  
Dne 10.2.2010 ve Středisku volného času Atlas proběhla beseda o rekonstrukci vnitrobloku za ulicí 
Žižkovou s občany řešené lokality (tj. mezi bytovými domy J.J.z Brandýsa č. 2, 4, 6, tř. Gen. Ja-
nouška 1, 3, 5, 7, 9, 11, Žižkova 13, Želatovská 15, 17, 19). Přítomni byli zástupci odboru rozvoje 
MMPr Ing. František Zlámal, Ing. Jana Pivodová, Ing. Kateřina Herzogová a projektantka Ing. Sva-
tava Vrťová. Besedy se zúčastnilo přibližně 30 občanů dané lokality. 

V úvodu krátce Ing. Zlámal připomněl, že rekonstrukce komunikace v daném vnitrobloku je již 
několik let opakovaným požadavkem ze strany místních občanů. Na odboru majetku je evidován od 
roku 2003, na konci roku 2007 byl zahrnut do návrhu plánu oprav místních komunikací (POMK) a 
v dubnu 2009 rozhodla pracovní skupina pro POMK o projekční přípravě. Jedná se o první vnitrob-
lok rekonstruovaný na základě POMK. 

Součástí návrhu není jen rekonstrukce obvodové komunikace, ale i výstavba parkovacích míst ve 
vnitrobloku. Závěrem tohoto projednání by mělo být určení počtu a umístění parkovacích míst tak, 
aby se všem v rámci možností vyhovělo. 

Poté projektantka, Ing. Vrťová přiblížila návrh řešení – komunikace je navržena z asfaltobetonu ve 
stávající poloze a šířce, budou realizovány jednotlivé konstrukční vrstvy, kanalizace a odvodnění 
komunikace do uličních vpustí.  

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace. Vzhledem k tomu, že bude nově budována celá kon-
strukce komunikace, musí být na ni vydáno stavební povolení. Protože bude s místní komunikací 
budována také kanalizace a nová parkovací stání, bude nutné získat nejprve územní rozhodnutí 
a následně stavební povolení i na tyto stavební objekty. Rekonstrukce bude podléhat veškerým říze-
ním v souladu se stavebním zákonem.  
Komunikace bude zaobrubníkována ve stávající poloze a šířce. Dle norem a platné legislativy vy-
mezená šířka komunikace umožní pouze jednosměrný provoz, který bude usměrněn dopravním 
značením.  
Nová parkovací stání jsou navrhována k vybudování na části plochy veřejné zeleně (ze zámkové 
dlažby), po odsouhlasení umístění a počtu parkovacích míst se počítá s novým veřejným osvětlením 
a řešením stávajících sušáků (zachovat všechny nebo jen část). 

Na rekonstrukci komunikace se nakonec shodli všichni přítomní občané, bouřlivá diskuse se však 
otevřela nad výstavbou parkovacích míst. Vznikly dvě skupiny občanů s opačnými požadavky: 
Skupina obyvatel domů v ul. J.J. z Brandýsa a Želatovská (vchod mají pouze z vnitrobloku, z druhé 
strany – ul. Želatovská nemají možnost parkování), požaduje maximalizaci parkovacích míst, tzn. 
všechna navrhovaná. Skupina obyvatel domů v ul. Gen. Janouška je proti výstavbě parkovacích 
míst za jejich domy (souhlasí se stáními před domy č. 2, 4, 6 a 17, 19). 

Svůj nesouhlas vyjádřili občané peticí proti rekonstrukci komunikace vč. výstavby parkovacích 
stání za ulicí Žižkovou, kterou odbor rozvoje MMPr obdržel ještě před samotným projednáním ná-
vrhu s občany (dne 9.2.2010). Petici podepsalo 85 osob. 

V průběhu projednání s občany předal předseda SVJD (Tř. Gen. Janouška 9, 11) zástupcům magis-
trátu písemné vyjádření nesouhlasu s výstavbou parkovacích míst ve dvorní části za jejich domy č. 
9 a 11. Navrhují v něm  k realizaci  nových parkovacích stání využít středový zelený pás v ulici 
Gen. Janouška či zelené plochy poblíž křižovatky ulic Gen. Janouška a Želatovská před domy Gen. 
Janouška č. 1 a 3.  

Zástupci magistrátu s projektantkou se snažili najít kompromis mezi oběma skupinami občanů, 
avšak bezvýsledně. Podali návrh vypustit ze záměru 1-2 stání za domem č. 9 i případně 1-2 stání za 



domem č. 5 a ostatní místa v návrhu ponechat. Obyvatelé ulice Gen. Janouška na tento návrh nepři-
stoupili a toto kompromisní řešení zcela zamítli. Projektantka navrhovala jako náhradu za výstavbu 
parkovacích míst výsadbu zeleně. Přítomní občané navrhovali mnoho jiných řešení, např. přesunutí 
trafostanice, podélná stání, novou středovou nebo souběžnou komunikaci s různými variantami par-
kování. Ke shodě všech zúčastněných však nedošlo. 

V současné době je ve vnitrobloku 9 oficiálních míst k parkování a v rozporu s vyhláškou v lokalitě 
parkuje dalších cca 25 – 30 aut. Při realizaci míst, s kterými souhlasí obě skupiny, by bylo ve vnit-
robloku 18 parkovacích stání. Zástupce odboru rozvoje na základě požadavku většiny přítomných 
občanů přislíbil znovu projednat možnost pokácení 3 vzrostlých bříz u domu J.J. z Brandýsa č. 2, 
čímž by zde mohly být doplněny další 3-4 parkovací místa. Nikdo nebyl proti tomuto rozšíření par-
koviště. 

Výsledkem dnešního jednání je shoda přítomných na rekonstrukci vnitroblokové komunikace ve 
stávající šířce a poloze. Dále panovala shoda na vybudování všech navržených parkovacích stání za 
domy v ulici J.J. z Brandýsa (13-17 míst) a před domy příslušejícími do ulice Želatovská (5 míst). 

Na realizaci parkovacích stání za domy z ulice Gen. Janouška se přítomní neshodli – skupina oby-
vatel z ul. J.J. z Brandýsa a Želatovské požadovala jejich realizaci v navrženém počtu (17 míst) 
nebo jejich části (alespoň 10 míst). Obyvatelé přilehlých domů však nebyli ochotni přistoupit na 
výstavbu žádného parkovacího místa a postupně začali z besedy odcházet. 

 

Široká diskuse probíhala od 15,30 h a v 18,45 h byla ukončena. 

  

 

Zapsala: Ing. Herzogová  
Dne: 15.2.2010 
Upraveno: 23.2.2010 

 

 

Přílohy:  Návrh řešení vnitrobloku – situace 

                   Prezenční listina – přiložena k originálu zápisu na Odboru rozvoje MMPr 


