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odbor
Rozvoje města

Žádost o zřízení parkoviště v ul. Sportovní

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout jednu z alternativ níže uvedených.
Rada města Trutnova
Alternativa A)
schvaluje
01.01 zahájení přípravných prací na zřízení parkoviště
z rozpočtu města Trutnova
neschvaluje
02.01 návrh SVJ Voletinská 469 vybudovat parkoviště pro
své náklady
Alternativa B)
neschvaluje
01.01 zahájení přípravných prací na zřízení parkoviště
z rozpočtu města Trutnova
schvaluje
02.01 návrh SVJ Voletinská 469 vybudovat parkoviště pro
své náklady

v ul. Sportovní

potřeby SVJ na

v ul. Sportovní

potřeby SVJ na

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva: Odbor rozvoje města obdržel žádost předsedy SVJ Voletinská č.p. 469 p. Pavla Švejdara o
zřízení tří parkovacích zálivů a jednoho samostatného parkoviště v ul. Sportovní. Pan Švejdar poukazuje na
nedostatek parkovacích míst pro obyvatele přilehlých objektů č.p. 468, 469 a č.p. 295 ul. Voletinská. Svoji
žádost zaslal k vyjádření zástupci DI PČR, který s návrhem předběžně souhlasí, doporučuje pouze zřídit
podélná stání v parkovacích zálivech (v návrhu pana Švejdara jsou navržena kolmá stání) a pro zklidnění
provozu zřídit zpomalovací práh v ul. Sportovní. Pan Švejdar i zástupce DI PČR poukazují na fakt, že v době
pořádání farmářských trhů není v blízkosti objektů možnost vozidla zaparkovat, což bude řešeno výstavbou
soukromého parkoviště na pozemcích společnosti Diana Seven pořádající trhy. Zřízení parkovacích zálivů je
možné realizovat po výstavbě přístupové komunikace k parkovišti společnosti Diana Seven. V rámci její
výstavby bude muset dojít k přemístění sběrných míst komunálního i separovaného odpadu, aby byly při
výjezdu do ul. Sportovní zajištěny rozhledové poměry. Vybudování parkoviště na p.p.č. 184/2 v k.ú. Poříčí na
stávající zelené ploše pro potřeby přiléhajících objektů lze řešit jako veřejnou plochu pro parkování ( bez
omezení, vyhrazování) a realizaci zajistit z prostředků města Trutnova. Další možností je navrhnout SVJ
Voletinská 469 a 468, aby si parkoviště vybudovali na své náklady a plocha tak může být vyhrazena pouze pro
jejich potřeby. Takto vznikly parkovací plochy pro potřeby obyvatel např. v ul. U Hřiště, ul. Zámečnická.
Přílohy: 1x situace se zákresem umístění parkoviště a zálivů
1x fotodokumentace
Výdaje nejsou kryty schváleným rozpočtem.
Kontrola materiálu právníkem
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