
Žádost o konstruktivní kritiku k nesouhlasným stanoviskům pro níže popsané problémy
způsobující neobyvatelnost Slovanského náměstí a Skácelovy, pokus 2.

Z důvodů popsaných v nezodpovězených podnětech:
• Zhoršení životní situace po reknostrukci první poloviny Slovanského náměstí 8. 11. 2018, 8:00 [1]
• Prosba/žádost o zahájení jednání na nápravu životních podmínek na ulici skácelova/slovanské náměstí

po rekonstrukci křižovatky 13. 2. 2019 6:02 [2]
Řešených od 4.10.2019 [3b] 

• Žádost o doplnění a úpravu zeleně v ulici Skácelova na pozemku p.č.2899/22 a 2899/10 vk.ú. Královo
Pole 10. 6. 2019 19:44 (+ papírové podání) [3a]

Řešených od srpna 2019 [8b]
• Akutní žádost o odklonění veškerých služebních jízd a vozidel DPMB nad 3.5t ze Slovanského náměstí

z důvodů plánovaného zesílení provozu linky 44/84 [8a]
21.8/3.9.2019 zamítnutých podnětů

• Zadost  o protihlukovou barieru na krizovatce Skacelova a Slovanske namesti  28.  4.  2019,  19:11 (+
papírové podání) [4]

• Podmet ke zmene vedeni autobusovych linek prez Slovanske namesti 22. 4. 2019, 12:43 [5]
Zamítnutých 10.10.2019

• Žádost na vybudování omezovače rychlosti, pouze ve směru Purkyňova-> Slovanské náměstí,přibližně v
lokalitě u hostince U Hejmalů 1.8.2019+ papírové podání [6]

• Akutní žádost na vybudování protihlukových řešení na rohu Skácelova a Slovanské náměstí z důvodů
zesílení provozu linky 44/84 [7]

Po  zásadní  rekonstrukci  počátkem  21.století  a  po  výměně  inženýrských  sítí  2018/2019  se  stalo
Slovanské náměstí a blízké okolí neobyvatelné. 
Žádám o prostudování výše linkovaných dokumentů jenž byly podány na podatelnu radnice Králova
Pole. Jelikož mi na těchto cca 50 stran bylo odpovězeno „nesouhlasíme“, na MHD[4] navíc chybně, že
se  nesouhlasí  s  omezením,  kdy  podnět  navrhoval  změnu  a  primárně  elektrifikaci,  žádám  o
konstruktivní  kritiku  těchto  dokumentů,  ideálně  s  návrhem,  jak  řešit  situaci,  kdy byly  schváleny
změny, jež k neobyvatelnosti  dané lokality vedly. Žádám, abych byl  přítomen projednávání,a mohl
stanoviska ohajovat.

Podněty  řešili  komise  rady městské  části  Královo Pole.  S  členy komisí  jsem mluvil,  a   byl  jsem
srozuměn že z jednání existují:

1. zápis
2. stanovisko včetně odůvodnění
• přičemž žádný člen komise s nimiž jsem mluvil, neviděl jediný důvod proč by mi dané nemělo

být předáno.

Žádám, aby mi byl zápis i důvody jež se týkají mích podnětů podány.  Žádám tak v dobré vůli, abych
mohl dál hledat řešení neobyvatelnosti  mého domova, jež jste způsobili, a neplýtval vaším ani mým
časem na podněty, které by znovu byli zastaveny stejným argumentem, který jste mi ale nedali vědět.

S pozdravy a poděkováním,
    Mgr. Vaněk Jiří
    Skácelova 2a
    612 00
    775 39 01 09
    judovana@email.cz



[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
[2] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf
[3a]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE
%C3%A1dost.pdf
[3b] Byl přislíben návrat husté zeleně a vybudovaní nízkých protihlukových bariér. Za tento vstřícný krok  velmi velmi
děkujeme, a s trochou štěstí přiblíží náš domov k úrovni před rekonstrukcí sítí. Ovšem bojíme se, že to  nebude stačit, a
každá z těchto žádostí je dílčími kroky k nápravě místa, které jste učinili neobyvatelným)
[4]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/zadost-zed.pdf
[5]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/podnet-mhd.pdf
[6]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/
zadostNaVybudovaniOmezovaceRychlostiVeSmeruPurkynovaSlovanakUhostivceUHemjalu.pdf
[7]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/akutniZadostOProtihlukovouBarieru.pdf
[8a]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/
akutniZadostOodklonVsechSluzebnichLinekZeSlovanskehoNamesti.pdf
[8b] Zdá se že opravdu nyní jezdí některé služební jízdy jinudy. Ovšem zdaleka ne všechny. Zdali DPMB odpověděl na
žádost paní Mudroňové nevíme

ps:
opravdu tu nechci vytahovat populárni paragraf 106, věřím, že máte v  záloze lepši paragrafy abych byl stejně umlčen.
Navíc  myslím,  ze  všichni  chápeme,  ze  pokud  nedostanu  rozumnou  odpověd,  nemůžu  dále  své  podněty  upravovat  k
rozumnému stavu, ale budeme sem motat na mrtvém bode a nikam to nepovede.

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/akutniZadostOodklonVsechSluzebnichLinekZeSlovanskehoNamesti.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/akutniZadostOodklonVsechSluzebnichLinekZeSlovanskehoNamesti.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/akutniZadostOProtihlukovouBarieru.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/zadostNaVybudovaniOmezovaceRychlostiVeSmeruPurkynovaSlovanakUhostivceUHemjalu.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/zadostNaVybudovaniOmezovaceRychlostiVeSmeruPurkynovaSlovanakUhostivceUHemjalu.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/podnet-mhd.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/zadost-zed.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE%C3%A1dost.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE%C3%A1dost.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf

