Ve městě jsou problémy s parkováním. Umožněte všem placené sklopky,
nebo je zrušte...
Problémy s parkováním způsobuje ohromný nárůst počtu aut, který vysoce
přesahuje kapacity současných parkovišť i jiných míst, kde je parkování
povoleno. Placené parkování na sklopkách je realizováno jen v některých
lokalitách, přesto i tam, kde sklopky nejsou, jsou problémy s parkovacími
místy. V nejbližším období se nepočítá se zrušením sklopek ani s rozšířením
jejich počtu. V současné době je připravováno rozšíření parkoviště Na Borku u
garáží. Probíhá plán mobility, odborníci, kteří ho zpracovávají, doporučují
zrušení sklopek. Stejný názor zastává i městská policie. Pro město však není
jednoduché učinit rozhodnutí o zrušení sklopek, které si v Jirkově platí přes
700 občanů.
Proč zde parkují auta určená k podnikání?
S tím městská policie nic neudělá. Jediné, co lze postihovat, je zákaz stání
nákladních vozidel. Zde čekáme na povolení ministerstva dopravy o doplnění
přístupu do registru vozidel a jejich implementaci do používaného
informačního systému.
Jak řešit příjezd s nákupem k domu, když je tam značka zákaz vjezdu a já
jsem důchodce, který má problémy s hybností?
Pojízdné chodníky vedoucí podél bloků domů přímo ke vchodům jsou určeny
především pro pohyb chodců a dětí. Proto jsou zde umístěny dopravní značky
zákaz vjezdu všech vozidel. Pokud tam umístíme dodatkové tabulky „mimo
zásobování“ nebo „dopravní obsluze vjezd povolen“, provoz vozidel se zvýší a
sníží se bezpečnost chodců. Povolit vjezd za tuto značku může městská policie, o
vjezd lze požádat i telefonicky v okamžiku kdy je potřeba do tohoto prostoru vjet.
V případě opravy, stěhování nebo jiné akce je vhodné o povolení vjezdu požádat
předem.
Za přivaděčem je cesta v dezolátním stavu, bude se opravovat?
V příštím roce připravujeme opravu chodníku v ulici Pod Přivaděčem u čp. 1311
-1316, který někteří používají jako přístupovou cestu k lávce do Školní ulice, a
kde je chodník z litého asfaltu ve špatném stavu.

Bylo by možné kvůli parkování vozidel v ulicích K. Marxe - Krušnohorská
namalovat na silnici parkovací pruhy?
Jde zřejmě o parkovací místa, parkovací pruhy zde většinou vyznačeny jsou.
Parkovací místa musí mít rozměry dle platných norem a řidič nesmí zaparkovat
na takovém parkovacím místě, které vozidlo svými rozměry přesahuje. Pokud
vyznačíme nejmenší povolený rozměr parkovacího místa, nebudou mít řidiči
větších vozů kde zaparkovat. Pokud tu vyznačíme stání pro velká vozidla,
zůstane mezi auty zbytečný rozestup a ubereme tak místo pro parkování. Na
obchvatu v současné době parkuje velké množství vozidel různých rozměrů a
řidiči ve většině případů beze zbytku využijí možné parkovací místo.

V ulici K. Marxe stojí na parkovišti jehličnaté stromy, které dělají nepořádek
na autech, bylo by možné stromy pokácet a zasadit zde listnaté stromy?
O takových záležitostech vždy na základě podané žádosti rozhoduje úsek
životního prostředí. Pokud je však strom zdravý, není ho většinou možné pokácet.

Pod viaduktem stojí auta v zákazu stání…
Městská policie takové přestupky řeší, v extrémních případech i odtahem vozidla.

Proč se zrušila prodejna JIP pod domovem důchodců?
Prodejna sama ukončila provoz, neměla potřebné tržby.
Podchod u zastávky Kaplička je neosvětlený a je tam nepořádek…
Podchody obecně jsou častým cílem různých skupin lidí, kteří zde dělají
nepořádek, pijí alkohol, zanechávají odpad různého druhu, ničí vybavení
podchodu. Krušnohorské služby zde provádí ruční čištění. Úklid je tu prováděn
podle potřeby a možností, zpravidla však nejméně jednou týdně. Vzhledem
k tomu, že tento objekt už nutně vyžaduje celkovou rekonstrukci, nebudeme
v současné době provádět částečné úpravy. Celková rekonstrukce objektu se
uskuteční co nejdříve.
Od zastávky Kaplička až ke Kolibě je nutné prořezat spodní větve...
Spodní větve necháme co nejdříve prořezat.
Co se týče komunikace kolem 4. ZŠ, není tam dosypaná zemina a nový
chodník je hrbolatý. Chtěli bychom také přidat lavičku…
Lavičku sem v roce 2020 přidáme. Propadlá místa v chodnících byla
reklamována, zemina podél chodníků a v blízkosti školy už je dosypána.

