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Jižní Čechy

PÍSEKV prostorách písecké restau-
race Olympie sedí bezmála 70 lidí,
kteří zaujatě zkoumají architekto-
nickou studii promítanou na zeď.
Hodnotí její podobu, radí se mezi
sebou a navzájem se okřikují. Doku-
ment má položit základ pro pláno-
vanou obnovu sídliště Milady Horá-
kové. Město ji chce dokončit do de-
seti let.
„Studie hodnotí sídliště v mnoha

ohledech, jako je osídlenost, zasta-

věnost nebo dostupnost parkování.
Jsou v ní zapracované také připo-
mínky z minulého projednání v zá-
ří 2021. Její charakter je ale pouze
návodný. Pro každou přestavbu,
pro kterou se město rozhodne,
bude muset být samostatný pro-
jekt,“ vysvětlila na úvod místosta-
rostka Petra Trambová (Pro Písek).
Sídliště čeká například demolice

starého výměníku, rozšíření či zúže-
ní cest a chodníků, přidání parkova-
cích míst, vybudování nových ko-
munikací a zušlechtění travnatých
ploch a parků.
„Většinu vzrostlých stromů ne-

cháme na žádost místních stát, po-

kácíme jen ty, kterémohou kompli-
kovat příjezd hasičského záchran-
ného sboru,“ uvedla autorka studie
Dana Zákostelecká.
Na sídlišti se počítá s budováním

takzvané zelenomodré infrastruktu-
ry. Část parkovacích stání tak nebu-
de vyasfaltovaná, budou pouze na
zpevněném štěrkovém povrchu,
který umožní lepší vsakování a za-
držování vody. Jedna z rozsáhlých
ploch může v budoucnu sloužit
k umístění podzemní retenční nádr-
že na shromažďování dešťové vo-
dy. Tu mohou využívat třeba měst-
ské služby.

Nejdříve prostor pro auta
Zástupci města chtějí obnovu nej-
staršího sídliště v Písku rozdělit do
několika etap. „Naší prioritou je ny-
ní rozšíření parkovacích ploch v uli-
ci Milady Horákové, zbourání vý-
měníku a napojení hlavní komuni-
kace na rozšířenou silnici před škol-
kou. Tam je zcela nedostačující do-
pravní infrastruktura a vzniká tam

mnoho nebezpečných situací, kte-
ré jsou v rozporu s pravidly silniční-
ho provozu,“ upřesnila Trambová.
Na problematický provoz kvůli ro-

dičům vozícím své děti do školky
upozorňovali i samotní obyvatelé
sídliště. Podle nich rodiče zcela běž-
ně zajíždějí do míst, kde je zákaz
vjezdu a parkují na chodnících i trá-
vě. „Jsou líní a nechtějí své děti vo-
dit ani kousek pěšky. Potřebují
prostě zastavit přímo před vcho-
dem,“ komentovala jedna z obyva-
telek, která vše pravidelně vidí
z okna svého bytu.
Tuto situaci potvrzují i samotní

zástupci školky. „O problému víme
a za nezodpovědné rodiče dětí se
omlouváme. Bylo by skvělé, kdy-
byste v ulici vyhradili pro školku
alespoň tři místa, na která bychom
mohli rodiče posílat. Věřím, že by
to s řešením problému pomohlo,“
podotkla vedoucí učitelka z MŠ Slu-
níčko Vlasta Šimková. Možnost ča-
sově omezených stání v už tak dost
úzké ulici se ale nezamlouvá mno-

ha obyvatelům z přilehlých domů,
kteří se obávají, že si tam pak bu-
dou lidé parkovat, jak se jim zlíbí.
Na sídlišti M. Horákové nyní žije

okolo dvou tisíc lidí, velká část
z nich je v důchodovém věku. Čas-
to nevlastní automobil nebo ho ne-
potřebují pro každodenní život
a brání se rozšiřování parkovacích
míst na úkor zeleně. Zástupci radni-
ce s nimi ale nesouhlasí a tvrdí, že
město musí hledět do budoucnosti.
„Současní obyvatelé auta nevyuží-

vají moc často, a jsou tak proti vybu-
dování některých stání. My ale musí-
me počítat s tím, že časem dojde
k obměně obyvatelstva. Lidé se nám
jen těžko budou stěhovat do míst,
kde nebudou mít možnost parko-
vat,“ vysvětlila Trambová. Odpor řa-
dy obyvatel byl i tak nezlomný. „Se-
psali jsme již jednu petici a sepíšeme
další, pokud od záměru vystavět v na-
ší ulici parkovací stání neustoupíte,“
křičela z obecenstva jedna z žen.
Lidé si dále stěžovali na nedůsled-

nou práci městské policie, která ne-

chá auta i na místech, kde nemají
co dělat. Na jejich obranu vystoupil
místostarosta Josef Soumar (Piráti).
„Se strážníky jsme dohodnutí, že
v oblasti před školkou zvýší své kon-
troly. Jejich počet ale není tak vel-
ký, aby mohli mít hlídky po celém
městě. Přesto věřím, že svou práci
nezanedbávají,“ řekl s tím, že jen
za poslední měsíc strážníci rozdali
na sídlišti přes sedmdesát pokut za
parkování.
I tento problém se snaží architek-

tonická studie vyřešit. V denní do-
bě je na sídlišti 300 legálních parko-
vacíchmíst, lidé však parkují na dal-
ších přibližně 80 místech, kde je to
zakázané. Po stavebních úpravách
by se však měl počet legálních stání
navýšit na 384.
Za projekt radnice zaplatila při-

bližně dvě stě tisíc korun a cenu za
kompletní opravu sídliště nyní od-
haduje kolem sta milionů. Existuje
ale i možnost, že seměsto v lokalitě
rozhodne vykoupit všechny garáže
a vybudovat vícepatrový parkovací
dům. V tom případě by byly nákla-
dy o hodně vyšší.

Příznivci škodovek zbystřete.
Vás, ale i další návštěvníky až do
4. června českobudějovické Jiho-
českémuzeum láká na novou vý-
stavu s motoristickou tematikou.
K vidění jsou tam desítky plakátů
a prospektů značky Škoda, a to
od roku 1945 až po současnost.
Nechybí ikonický kabriolet Ško-
da Felicia, závodní 130 RS či sym-
bol 60. let Škoda 1000MB. To
vše doplňují modely známých au-
tomobilů z Mladé Boleslavi. Výsta-
vu v muzeu připravil milevský
sběratel Martin Kupec (na sním-
ku). „Začalo to postupně před de-
seti lety několika kusy prospek-
tů, pak se sbírka rozrostla. Nyní
mám dvě stě, dvě stě padesát pla-
kátů a prospektů značek Škoda
a Tatra. A pak i desítky od jiných
značek z tehdejšího východního
bloku,“ zmínil spoluautor výsta-
vy, který doma opečovává Tatru
613 či Škodu Favorit. Výstava je
otevřená denně kromě pondělí
od 9 do 17.30 hodin. (plu)
Foto: Petr Lundák,MAFRA
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JindřichůvHradec

Hasiči získají
novou cisternu
V současné době je zásahová jed-
notka hasičů města Jindřichův Hra-
dec vybavená jedním zásahovým
vozidlem a dvěma automobily.
Nyní zakoupí i velkou cisternu za
1,7 milionu korun bez DPH. Hasiči
tak budou mít k dispozici pro pr-
votní zásah 26 kubíků vody, namís-
to nynějších 17. Lepší vybavení po-
může i při řešení mimořádných
událostí v důsledku sucha. (mak)

Strakonice

Nemocnice ruší
zákaz návštěv
Ode dneška ruší Nemocnice Strako-
nice plošný zákaz návštěv. Stále ale
platí omezení, do areálu nesmí ni-
kdo s příznaky respiračního one-
mocnění. Při vstupu na oddělení si
musí návštěvník dezinfikovat ruce
a používat ochrannou roušku či re-
spirátor, zdržet by se neměl déle
než dvacet minut. Povolená je pří-
tomnost maximálně dvou osob
u lůžka. (mrk)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Vmuzeu
„zaparkovaly“
škodovky

HORNÍ PLANÁ Nechtějí parkoviště
pro karavany, bojí se znehodnoce-
ní lokality na levém břehu Lipen-
ského jezera. Odpor obyvatel osa-
dy Hory u Horní Plané vyprovoko-
vala informace, že majitel pozem-
ku o rozloze 2,5 tisíce metrů čtve-
rečních chce postavit na jeho úze-
mí stání pro karavany s příslušným
servisem. Proti záměru podepisují
petici a podali žádost o přezkum na
krajský úřad.
Podle kritiků parkoviště zničí pří-

rodní ráz a bude hlukem obtěžovat
okolí, protože některé nemovitosti
jsou od něho vzdálené jen několik
metrů. Problémy budou s podzem-
ní i odpadní vodou, lokalita nemá

kanalizaci ani vodovod. Záměr na-
víc oznámila firma, jejímž jednate-
lem je současný místostarosta Hor-
ní Plané Vojtěch Ščevík (Zodpověd-
ně proHorní Planou). První o přípa-
du informoval Český rozhlas.

Pod peticí je 250 osob
„Jsme smutní i z toho, že jsme věřili
novému vedení radnice, když tvrdi-
lo, že bude víc dbát na pohodu byd-
lení a chránit životní prostředí. Par-
koviště má mít zámkovou dlažbu
bude stát namístěmokřadů amalé-
ho rybníčku, o který se staral můj
otec,“ vypočítává negativa místní
obyvatel Karel Dvořák.
Podobně mluví i chataři a někteří

další z 250 lidí podepsaných pod
peticí. Tvrdí, že se o záměru dozvě-
děli až loni v říjnu, když stavební
úřad vydal územní rozhodnutí. Ná-
mitky vyjmenovali v petici, kterou
předají mimo jiné krajskému úřa-
du. „Nejsme proti karavanům, sa-
mi je máme, ale tohle místo se pro
ně nehodí, v okolí jsou vhodnější,“
míní chatař Milan Bercha, jenž do
osady jezdí od 70. let.
Nelíbí se mu, že projekt je popsa-

ný jen jako malé parkoviště pro stá-
ní osmnácti karavanů na jednu
noc. Počítá se však s dětským hřiš-
těm, budovou pro obsluhu, jímkou
na splašky, skládkou na odpad včet-
něWC, veřejnýmohništěm a provo-

zem po cestě, která není na tako-
vou zátěž stavěná. Obsloužit má až
osmdesát rekreantů, což jsou para-
metry kempu. Projekt vypracovala
pro investora a majitele pozemku
firma současného místostarosty
Vojtěcha Ščevíka. Uznal, že lokalita
není přímo pro parkoviště ideální,
avšak spor se podle něj zbytečně vy-
hrotil. Odpůrci jsou hlavně chataři
bydlící v jiných městech.

Třeba stačí zmenšit parkování
„Příští týden se s nimi chceme sejít,
spolu s majitelkou pozemku, a vyří-
kat si podmínky. Třeba by stačilo
počet stání zmenšit a navrhnout re-
žim. Osobně jsem vždycky vystupo-

val proti velkým developerským
projektům na Lipně, které nám
tady zhoršují životní prostředí
a znečisťují vodu,“ uvedl Ščevík.
Podle starosty Horní Plané Petra

Šimáka (Zodpovědně pro Horní Pla-
nou) je záměr v souladu s územním
plánem, který zastupitelé odsouhla-
sili v roce 2014. Zastavování břehů
Lipna obřími satelity a betonování
pobřeží také odmítá. „Nechceme ta-
kové záměry podporovat, ale stání
pro karavany je podle mě ještě při-
jatelné,“ uvedl Šimák.
Podle něj není chybou, že mís-

tostarosta je zároveň jednatelem fir-
my, která projektovala záměr, pro-
tože na něm pracoval ještě v době,

než se stal politikem. Horní Planá
se dvěma tisíci obyvateli chce po-
dle starosty Šimáka hlavně zlepšo-
vat pohodu pro mladé obyvatele
a stavět nové byty.
Letos začala s přístavbou budovy

základní školy, v níž bude také no-
vá jídelna. Současná přízemní bu-
dova dostane další patro s učebna-
mi pro žáky prvního stupně, kteří
teď využívají jiný objekt. Škola se
tím sjednotí. Starou budovu pro
první stupeň chceměsto rekonstru-
ovat na byty. Projekt má rozpočet
60milionů korun. Před třemi roky,
když vznikal, měl vyčíslenou inves-
tici o 20 milionů korun menší.
— Antonín Pelíšek

„Se strážníky jsme
dohodnutí,
že v oblasti
před školkou zvýší
své kontroly.“
Josef Soumar, místostarosta

Nejstarší sídliště v Písku se
do deseti let dočká kompletní
obnovy. Zvýší se bezpečnost
i počet parkovacích míst.
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Osadníci u Lipna odmítají kemp pro karavany

Obyvatele sídliště dráždí
nezodpovědní rodiče


