PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané a obyvatelé Klecan, prostřednictvím této petice žádáme, aby došlo ke
snížení počtu aut vjíždějících do oblasti klecanského sídliště a Boleslavky, a to zvláště z důvodu
dopravování dětí přímo před školu a jejich následné vyzvedávání, aby se zamezilo pouhému
projíždění aut zmíněnou oblastí umístěním dopravní značky „Průjezd zakázán“ a aby sídliště a
Boleslavka byly skutečnou obytnou zónou, kde se mohou lidé svobodně pohybovat, aniž by měli
strach, že je nebo jejich děti srazí auto.
Situace, která na sídlišti v Klecanech v několika posledních letech existuje, je již dále neúnosná.
Ač jsme na problém několikrát upozorňovali, k žádné úpravě a zlepšení nedošlo.
Sídliště a Boleslavka jsou obytnou zónou, ale svého označení rozhodně nedostávají. Místo toho se tato
oblast každý den stává místem, kam se člověk pomalu bojí vyjít. Nejkritičtějším momentem je
samozřejmě čas před osmou hodinou ranní, kdy desítky bezohledných řidičů vozí své ratolesti až téměř
do školní lavice, ucpávají veškeré komunikace vedoucí ke škole, svá auta parkují na jakémkoli prostoru,
kde je jen trochu volného místa. Nevidíme důvod, proč by nemohli dítě vysadit před vjezdem do sídliště
či Boleslavky nebo ho těch pár metrů doprovodit. Stejná situace se opakuje po skončení vyučování.
Město by mělo vybudovat parkoviště mimo obytnou zónu, které by sloužilo jak ZŠ, tak MŠ Klecany.
Ani během dne nelze mluvit o poklidném provozu. Množství aut projíždějící sídlištěm a Boleslavkou je
vysoké a neustále se zvyšuje, řidiči rozhodně nedodržují předepsanou rychlost 20 km/h a o tom, že by si
děti na ulicích hrály, jak povoluje vyhláška, a v klidu se na nich pohybovaly, nemůže být ani řeč.
Naopak se člověk bojí na sídlišti! v obytné zóně! poslat dítě samotné ven, jelikož by se s ním mohl
setkat již jen za velmi nemilých okolností. V Klecanech zřejmě nikdo neví nebo raději nechce vědět, a
dodržovat už vůbec ne, co znamená pohyb v obytné zóně. To, čeho jsme svědky každý den, to určitě
není. Nepříjemností, se kterými jsme denně konfrontováni, je opravdu mnoho. Nemůžeme nezmínit
např. uvízlý polský kamion s obrovským návěsem, který zablokoval střed sídliště. Nyní už nám chybí
jen projíždění autobusů, traktorů a kombajnů.
Jsme informováni, že je záměr zbourat plechové garáže a vystavět zde parkoviště, obousměrnou silnici
a chodník. Tato úprava ale vůbec neřeší množství aut, která sídlištěm jezdí. Vytvoří to pouze pár
nových parkovacích míst a opětovné navýšení provozu, s čímž zásadně nesouhlasíme. Navíc budovat
před branou školy frekventovanou silnici je přinejmenším zvláštní. Myslí se vůbec na děti, které školu
opouští pěšky a první, na co narazí, bude silnice?
Rádi bychom na sídlišti spokojeně žili a věříme, že vedení města jde o stejnou věc a že nebude
naslouchat pouze hlasům řidičů, kteří do něj či přes něj každý den, ať už z jakéhokoli důvodu, jezdí, ale
že je bude zajímat hlavně kvalita života místních obyvatel.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Ing. Martina Kolářová, Klecany 348
Robert Varga, Klecany 348
Jiří Vošalík, Klecany 348
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice za snížení počtu vjíždějících
aut do sídliště a Boleslavky v Klecanech.
Za petiční výbor:
Ing. Martina Kolářová, Klecany 348
Robert Varga, Klecany 348
Jiří Vošalík, Klecany 348
Čitelné jméno a příjmení
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