Setkání s veřejností 25. září v ZŠ Budovatelů:
1. Proč město povoluje výstavby výrobních a skladových hal v blízkosti města?
Stavební úřad povoluje všeobecně stavby tak, že musí být v souladu s územním
plánem města. Pokud se stavba skladovací či výrobní haly nachází na ploše určené
územním plánem pro výstavbu takových staveb, stavební úřad nemá možnost tuto
stavbu nepovolit. V současné době je stále platná 11. změna územního plánu, která je
vyvěšena na stránkách města Jirkova. Nyní se zpracovává nový územní plán.
2. Proč se seká tráva až na hlínu?
V příštím roce se technika upraví tak, aby tráva nebyla sekaná až na hlínu. Bohužel,
technika se pokaždé nedostane všude a délku trávy při sekání křovinořezem
neovlivníme. Tento problém bude muset Onza řešit v součinnosti s objednavatelem
sečí, kterým je město Jirkov.
3. Na křižovatce ulic Červenohrádecká a Dvořákova je potřeba regulovat rychlost…
O kontrolu dopravního značení se stará dopravní inženýr. Navrhneme bezpečnostní
opatření, například zpomalovací pruhy apod.
4. Je pravda, že se bude rušit současný systém placených parkovacích míst a bude to
jako v Chomutově?
Současný systém placených parkovacích míst, tak jak ho v Jirkově máme, zůstane. Do
příštího roku neplánujeme změnu.
5. Městu patří pochvala za zastřihnuté keře na hřbitově…
Děkujeme.
6. Kontejner na zeleň v ulici Obránců mírů je potřeba vyměnit za velký. A bylo by
dobré připomenout, kde jsou kontejnery na oleje a domácí tuky…
Kontejnery na zeleň prozatím zůstanou malé, chceme předejít tomu, aby do nich lidé
vyhazovali věci, které tam nepatří. Na webových stránkách opět připomeneme, kde
kontejnery na oleje stojí.
7. V zákazu stání u družiny U Dubu stále stojí auta, to je nebezpečné…
Městská police se zaměří na tento problém a bude jej řešit.
8. Na konci ulice Divišova od Obránců míru k Červenohrádecké ulici brání zaparkovaná
auta ve výhledu…
Městská policie budete tento požadavek řešit.

9. Hledá se využití asfaltové plochy (hřiště) ve Smetanových sadech čp. 1546?
Město Jirkov současné době neuvažuje o vybudování dalšího hřiště. Herní prvky plánujeme
ve Smetanových sadech v rámci revitalizace a pro zmíněné místo budeme hledat smysluplné
využití.

10. Schody na ploše náměstí asi nebyly dobrý nápad…
Prozatím město Jirkov neplánuje přestavbu náměstí, které bylo vystavěné z dotace.
Není možné jej po deseti letech předělávat.
11. Lávka na náměstí přes řeku v zimě a za deště klouže…
O tomto problému víme, lávku kvůli tomu každoročně podle potřeby posypáváme
pískem.
12. Na sídlištích je málo laviček…
Občané mohou zasílat náměty, kam by chtěli lavičky instalovat. Město Jirkov se však
zároveň snaží uspokojit obyvatele, kteří žádají odstranění některých laviček, protože
se u nich shlukují výtržníci.
13. Proč nepřistavujete velkokapacitní kontejnery na sídliště častěji?
Budeme občany více a lépe informovat o tom, kde a kam budou velkokapacitní
kontejnery umisťovány. Zároveň budeme upozorňovat na možnost využití sběrného
dvora.
14. Žádáme umístění zrcadla na křižovatku ulic Divišova a Na Skalce
Návrh na umístění zrcadla na této křižovatce jsme předložili k posouzení při podzimní
prohlídce dopravního značení. Návrh nebyl schválen, rozhledové poměry jsou podle
závěrů kontroly dostatečné.
15. Budou se likvidovat keře planých růží v ulici Budovatelů?
Keře necháme zastřihnout.
16. Bude se opravovat povrch komunikace v ulici Na Skalce?
V rámci údržby se povrch opraví v příštím roce.
17. Co bude s bývalou kuželnou?
Objekt kuželny je v soukromém vlastnictví, město tím pádem nemá moc možností do
toho zasahovat. V minulosti jsme se snažili o odkoupení kuželny, to ale ztroskotalo na
příliš vysoké ceně. Navíc se tam nejdřív musí vypořádat majetkoprávní vztahy.
18. Jakým způsobem budete informovat o tom, kde se chystá rozmístění
velkokapacitních kontejnerů?

Informovat o přistavení velkokapacitních kontejnerů budeme vždy prostřednictvím
webových stránek města a Jirkovských novin. Jirkované mají také možnost denně
zdarma využívat k odvozu odpadu sběrný dvůr.
19. Máme na Osadě problém s doručováním Jirkovských novin…
Pokud jste noviny do svých schránek nedostali, informujte jejich redaktora na emailu: v.vacula@jirkov.cz a on na poště zařídí, aby vám chodily.
20. V Olejomlýnském parku je nedostatek herních prvků...
Uvítáme, když nám občané budou sdělovat, jaké herní prvky podle nich v
Olejomlýnském parku schází, a my je tam případně zařadíme.

21. Chystá se rekonstrukce Chomutovské ulice?
V letech 2020 až 2021 zde bude probíhat kompletní rekonstrukce vodovodního řadu
a splaškové kanalizace. V rámci toho byl vznesený požadavek na opravu komunikace.
Do té doby zde budeme provádět opravy výtluků a další lokální opravy.
Kdy se otevře Dvořákova ulice?
Komunikace ve Dvořákově ulici včetně chodníku blíže k čerpací stanici byla otevřena
1. října.

