V Bezručově ulici je hospoda, která je vedena jako večerka. Lidé si tam stěžují
na rušení klidu…
V evidenci stavebního úřadu jsme dohledali, že na část stavby v objektu čp. 516, ul.
Bezručova byl vydán 26. 3. 2012 souhlas se změnou užívání bez stavebních úprav a
prostor má být užíván jako cukrárna, lahůdky, potraviny. Jiná změna užívání v tomto
objektu neproběhla. To, co se děje před objektem, nemůže stavební úřad ovlivnit.
Stejně tak neovlivní například to, že si výtržníci uvnitř koupí třeba pivo.

Není dodržena provozní doba na dětském hřišti v ulici B. Němcové 1060 nezamyká se. Bylo by lepší přemístit vchod na druhou stranu…
Dětské hřiště se přestalo zamykat se souhlasem vlastníka, kterým je město
Jirkov. V případě, že je hřiště zamčené, dochází k vylamování oplocení, které se
pak opravuje každý týden. Když se náhodou nepodaří vylomit oplocení, dojde k
rozbití zámku, který se opravuje zhruba pětkrát do roka. Přes to byla Armáda
spásy, která poblíž sídlí, požádána, aby hřiště zamykala. O přemístění vchodu na
druhou stranu město v tuto chvíli neuvažuje.

V Ervěnické ulici bychom chtěli častější hlídky…
Nové Ervěnice jsou lokalitou, kde jsou strážníci nejčastěji. Běžný občan si nejspíš
ani nevšimne, že v této oblasti se také častěji vysypávají kontejnery a je zde
posílen úklid oproti ostatním částem města.

V ulici Osvobození hraje muzika po 22. hodině…
V takovém případě telefonujte na policii, která toto bude řešit.

V ulici K. Čapka a J. K. Tyla je nezatravněná plocha - chybí zde zeleň…
Když jsme zde rušili parkoviště, plocha byla osázena travním semenem, ale lidé,
kteří tudy chodili, plochu udusali. Společnost Onza na jaře tento prostor zatravní.

Chybí parkoviště v ulici K. Čapka…
Lidé zde mohou využívat velké parkoviště před bývalým kulturním domem. Jinde
v této ulici bohužel není prostor na vybudování parkoviště.

Co město zamýšlí s prostorem za lezeckou arénou? Je zde zničená zeleň…
Zeleň tam obnovíme na jaře. Ještě před tím se prostor srovná a vysype
asfaltovou drtí, aby se zde netvořilo bláto a kaluže.

Budete opravovat chodníky v ulici Nerudova čp. 814?
Chodníky postupně opravujeme všude - podle stupně poškození.
V Nerudově ulici je vedena voda přes soukromý pozemek, nikoli přes
veřejný…
Majitel pozemku si musí nechat zapsat do katastru věcné břemeno.
V Nerudově ulici stojí auta po obou stranách komunikace, neprojede
sanitka, hasiči a podobně...
Stání v Nerudově ulici omezovat nebudeme. Komunikace má dostatečnou šířku,
zúžená je pouze v jedné části. To, že zde není dopravní značení, neznamená,
že se tu může parkovat neomezeně. Zákaz stání v některých částech ulice
vyplývá ze zákona a řidiči jsou povinni tento zákaz dodržovat.
Co bude s revitalizací Nových Ervěnic?
Dotace jsme nezískali, ale ulice se opravují průběžně. A když se odstraňuje
zeleň, vždycky je to po konzultaci s obyvateli dané lokality. Pokud bude možnost
dalšího titulu z dotací, využijeme jej.

V Nerudově ulici se opravila pouze polovina hřiště, co se bude dít dále?
Na druhé straně hřiště bude sportovní hala.

V ulici Ervěnická 1078 chybí odpadkové koše, v domě se scházejí feťáci…
Odpadkové koše jsou v každé ulici, ale nemůžou být u každého vchodu. Pokud
se jedná o výtržníky, je třeba vždy volat policii.

Chtěli bychom farmářské trhy častěji…
V příštím roce plánujeme konání farmářských trhů jednou za čtrnáct dnů (každou
druhou sobotu).
Ve Vančurově ulici by bylo dobré zrušit trávník a vybudovat zde
parkoviště…
Je již vypracován projekt, firma má za úkol vše uvést do původního stavu. Žádné
trávníky tam už nechceme, budeme se snažit vytvořit tam parkovací místa.

V Palackého ulici stojí auta na straně, na které je menší parkovací prostor,
než by bylo na straně druhé…
Až zde plynaři ukončí své práce, uspořádáme anketu, aby si lidé řekli, na které
straně chtějí parkovat.

V Bezručově ulici se parkuje na obou stranách a jezdí se v obou směrech není zde prostor. Chtěli bychom tu parkování na jedné straně nebo
jednosměrku…
V ulici se nadále bude parkovat po obou stranách, nemůžeme zakázat lidem, aby
neparkovali u svých domů. Dvousměrný provoz tu bude zachován.

V Olejomlýnském parku je nutné instalovat lampu u louky pro večerní
výcvik psů…
Podíváme se na možnosti, které se zde nabízejí. Nejschůdnějším řešením by
mohla být lampa na solární pohon.

