Vážení občané, dostává se Vám do
rukou po krátké době další číslo
informačního
občasníku
úřadu
městyse. Tentokrát se v něm budeme
věnovat parkování a dopravě.

Současnost
Situace
se
neustále
zhoršuje,
na
zasedáních zastupitelstva se toto téma
opakovaně řeší, jistě je to pro mnoho z nás
velké téma.
S rostoucím počtem aut v rodinách musíme
začít i na Žernově řešit otázku parkování
občanů, rekreantů a jejich návštěv. Při
přemýšlení
nad
tímto
problémem
vycházíme z následující úvahy.

Zásady
1) Ten kdo má u nemovitosti pozemek
přístupný z veřejné komunikace, parkuje
na svém.
Nejprve uspořádáme veřejnou diskusi na
téma parkování, na kterou pozveme
občany, kterých se to týká prioritně.
Chceme
znát
vaše
názory.
Pak
zastupitelstvo vybere lokality v obci, kde
vzniknou vyhrazená stání. Půjde o lokality
parkoviště u hřbitova, velká a malá náves,
sokolovna. Na žádost občana nebo
rekreanta bude zastupitelstvo schvalovat
přidělení konkrétního místa žadateli a zajistí
vyznačení registrační značky vozu na
vyhrazené stání. Při schvalování přihlédne k
možnosti žadatele parkovat na vlastním a
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vzdálenosti vyhrazeného místa od domu
žadatele. Volná vyhrazená místa budou
využívat návštěvy systémem kdo dřív přijde,
ten dřív parkuje.
Pravidla
parkování
budou
veřejně
vyhlášena. K pravidlům parkování proběhne
informační
kampaň.
Zvažujeme
i
informačníspolupráci s Policí ČR.
Zastupitelstvo po cca 6 měsících vyhodnotí,
zda jsou opatření funkční a vyhovují
provozu v městysi. V případě jednotlivých
nedodržení parkování bude snaha vše řešit
dohodou,
v
případě
opakovaného
nedodržování pak pokutami případně
odtahem špatně stojících vozidel.

2) Veřejný prostor je určený pro
návštěvy a pro ty, kteří nemohou
parkovat na svém.
3) Auta stojící chaoticky na zelených
plochách nechceme, komplikuje to
údržbu
ploch, je to neestetické,
neekologické.
4) Auta stojící částečně na vozovce a
částečně mimo v obytné zóně brání
plynulému provozu, hrozí vyběhnutí dětí
zpoza aut. Z hlediska bezpečnosti a
zákona o silničním provozu by vedle
stojícího vozidla měl být v případě
obousměrné komunikace pruh široký 6
metrů! Parkovat na komunikacích by se
tedy nemělo téměř nikde.
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Řešení
Návrh na realizaci výše uvedeného je
následující:
Nechceme postupovat v žádném případě
tak, abychom narušovali dobré sousedské
vztahy, ale psaná i nepsaná pravidla
musíme dodržovat. V žádném případě se
nesmí parkovat na travnatých plochách,
která jsou ve vlastnictví městysu Žernov.
Tyto údaje jsou veřejně dostupné na
katastru nemovitostí. Hranice jsou přesně
stanoveny, je to veřejný údaj, každou mapu,
pozemek najdete na www.cuzk.cz . Na
místních komunikacích je povoleno
parkování jen na místech, kde zůstává
pruh o šíři 6 metrů. To často nemá ani
naše místní komunikace, takže už i část
automobilu je de facto překážkou v
provozu.

určitě k vašim názorům přihlédneme a
budeme ho respektovat. Pokud nechcete
sdělit své nacionále a nebudete žádat
parkovací místa mimo svůj pozemek, klidně
vyplňte dotazník anonymně.
Mgr. Libor Mojžíš, starosta
Ing. Ctibor Hůlka, zastupitel

Nové retardéry
Součástí řešení jsou i obnovené nové
retardéry. Vyšší jsou jen o pár milimetrů,
než ty staré, ale mají prudší profil, takže
každého řidiče nutí opravdu dodržet malou
rychlost. Starým “tichým” skončila životnost
a jejich účinnost se limitně blížila nule.
Naopak nové jsou účinné, ale hlučnější. I na
tuto otázku nás zajímá vaše odpověď.
Vyplněnou anketu prosím vhoďte do
schránky na Úřadu městyse do čtvrtka
11. května do 24:00. Konečná rozhodnutí a
finální
řešení
budou
na
členech
zastupitelstva, rozhodně se nejedná o téma,
na které bude panovat jednotný názor, ale
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ANKETA - DOPRAVA NA ŽERNOVĚ
Anketní lístek, odevzdejte prosím do 11.5. Do 24:00 do schránky na Úřad městyse Žernov.

Budu mít zájem o parkovací místa v Žernově ANO - NE (kroužkujte)
Počet míst: ………………………………………………………………………….
Lokalita:

………………………………………………………………………….

Vypište variantu: velká náves, malá náves, parkoviště u hřbitova, parkoviště u sokolovny.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Za lepší řešení pro život na Žernově a z hlediska bezpečnosti dopravy
považuji
a) Nízké gumové retardéry (staré tzv. “tiché,” byly u nás do 4.5.2017)
b) Nové kovové, vyšší účinnější, hlučnější (jsou v obci od 5.5.2017)
Opět zakroužkujte.
Nepovinné údaje:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ.
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