TISKOVÁ INFORMACE MĚSTA DAČICE
Veřejnost diskutovala o navržených úpravách komunikací na sídlišti k
Hradišťku
V pondělí 23. října 2017 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil
kulatý stůl na téma „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“. Téma bylo představeno
externí dodavatelskou firmou. Obyvatelé města Dačice tak byli konkrétně seznámeni
s plány, které se týkaly rozvoje dopravních komunikací na sídlišti rodinných domů u
Hradišťka vystavěné v letech 60. a 70. minulého století s navazující ulicí Jemnickou.
Starosta Dačic Karel Macků k setkání s veřejností sdělil: „Prostřednictvím kulatého stolu
jsme prodiskutovali možnosti úprav v sídlišti rodinných domů. Přítomní občané se
dozvěděli podrobnosti k připravované rekonstrukci a následně se tak mohli vyjádřit
k úpravám, které se chystají“.
Kulatého stolu se účastnila půlstovka občanů, včetně zástupců města, členů dopravní
komise, odboru dopravy, odboru dotací a investic a zpracovatelem. Hned v úvodu
představila společnost WAY project s. r. o., v zastoupení pana Šedivého, studii
„Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“, což je dokument, který navrhuje úpravy
komunikací dle aktuálních norem ve třech variantách. První varianta se týká zachování
stávajícího obousměrného provozu, ve druhé variantě se uvažuje o zřízení
jednosměrného provozu ve všech ulicích s výjimkou Svobodovy ulice a třetí varianta
navrhuje vytvoření obytné zóny v celé lokalitě. Přestože se jedná o dopravní řešení, je
nutné zdůraznit, že jde o komplexní rekonstrukci ulic, a to včetně přeložky kanalizace,
vodovodu, elektřiny a možná i plynu.
Účastníci kulatého stolu se měli ke konci jednání vyjádřit písemně do připraveného
formuláře, v kterém bylo mimo jiné i organizační hodnocení celé akce. Navržené
podněty občanů projedná na svém jednání dopravní komise, která zpracované
informace přednese radě města. Rada města odsouhlasené řešení studie předá
zpracovateli, který začne pracovat na projektové dokumentaci. Předpokládaná doba
realizace rekonstrukce je rok 2019.
Velmi děkujeme všem zúčastněným za čas, jejich zájem, dotazy a návrhy ke studii.

