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Městský úřa v Ústinad Orl' í
k rukám starosty |jgipetra Hájka

Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Věc: žádost o přezkoumání změňY dopravního značení v ulici Příčná

vážený pane starosto,

obracíme se na Vás se žádostí o zvážení záměru změny dopravního značeni v ulici Příčná
v Ústi nad orjicj.

v červnových Ústeckých listech jsme se dočetli o chystaných změnách dopravního značeni
sídliště Štěpnice. Vzhledem k tomu, že se nás tato změna bezprostředně týká, obracíme se na Vás se
žádosti dalšího zváženi chystané změny. Bydlíme právě v ulici Příčná, což je ulice, která se skládá ze
dvou částí. Patři k ní dva panelové domy, pak následuje křižovatka s ulicí Stavebníků {tato
komunikace není průjezdná směrem k hlavnímu tahu z města) a dále pokračuje pěti řadovýrňi domky
k ulici Polní. Díky Vámi zamýšlené změně by se právě ulice Příčná měla stát jednosměrnou
s parkováním výhradně na levé straně komunikace. A právě tento problém se nám nehbí.

Téměř denně se setkáváme s tím, že lidé, kteří v řadových domcích nebydlí, zde parkuji a
často omezuji výjezd ze sedmi garáži. Respektuji sice, že tam jsou garáže, ale často částečně zasahují
do už tak komplikovaného výjezdu. Při výstavbě řadových domků došlo totiž právě v tomto úseku
k zúženi komunikace (minimálně o 1 m do šířky). výjezd z garáže už nyní znamená docela obtížný
manévr, kdy je nutné vyjet až k obrubníku protilehlého chodníku. Na levé straně sousedi komunikace
se zahrádkami řadových domků v ulici Stavebníků a jejich obyvatelé by přišli o možnost dostat se ke
svým pozemkům z boční strany přes zaparkovaná auta. Nedovedeme si představit, že lidé, kteří zde
nebydlí, budou tak tolerantní a chápaví při parkování vlevo, že budou respektovat výjezdy z garáži na
pravé straně ulice. Navrhujeme zvážit alespoň možnost parkovat přímo před svými vchody do
řadových domů {totiž na pravé straně silnice jako doposud).

Další naší obavou je, že při zjednosměrnění této ulice dojde k nárůstu počtu vozidel z části
panelových domů, které budou okolo našich domů projíždět ven ze sídliště.

Sami vÍme, že v současné době je velmi problematické vyjet z ulice Polní na hlavni tah na
Letohrad z důvodu silné dopravy ve směru do i z Ústi. Navíc u samotné křižovatky na konci ulice Polní
dochází Často k vykládce zboží do přilehlé firmy, kdy je nutné čekat, až pracovník s pomoci
překládacího zařIzenI provede vykládku.

Obáváme se, že Vámi navrhované řešení situaci nezjednoduší, ale naopak velmi zkomplikuje
výjezd ze sídliště Štěpnice. Myslíme si, že Váš -záměr je právě opačný, zrychlit a zjednodušit výjezd
tak, aby nedošlo ke zvýšeni nebezpečí pro děti pobíhající na sIdlišti a pro staré a často handicapované
osoby.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o přezkoumánľVámi navrhovaného řešení.

S pozdravem

obyvatelé řadových domků ulice Příčná, Stavebníků a Polniv Ústí nad Orlici

kontaktní adresa:
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