Vážení spoluobčané
Před časem jsme Vás oslovili s přáním, aby jste se pokusili navrhnout, jak si představujete
rekonstrukci naší návsi. Na tuto výzvu bohužel reagovalo pouze několik jedinců. Současný stav návsi a
komunikace je v žalostném stavu a dříve, nežli začne obecní zastupitelstvo jednat o celkové
rekonstrukci komunikací v obci, bychom se společně s Vámi chtěli zamyslet nad budoucím vzhledem
centra naší obce. Tento projekt pochopitelně nebude realizovaný současným zastupitelstvem, ale
určitě je nutné se nad tímto tématem zamyslet a začít co nejdříve přípravu tohoto projektu, který svým
významem určí ráz středu obce na několik desítek let.
Jako zastupitelé jsme prodiskutovali základní požadavky na projekt a poté jsme oslovili
projekční kancelář s žádostí o zpracování projektu, který bychom chtěli představit občanům.
Zadání pro projektanty bylo zhruba takové :
-

-

snížení rychlosti projíždějících vozidel v centru obce
snaha o minimalizaci zásahů do současné komunikace, včetně můstku
vytvořit v centru obce centrum oddychu a zeleně
vyčlenit místo pro parkování mimo přímé centrum obce
najít řešení pro autobusové zastávky mimo střed obce. (Asi to na první pohled nevypadá jako
těžký úkol, ale najít nejvhodnější řešení vzhledem k rozmanitosti směrů autobusové dopravy
Blatná-Lom, Blatná Sedlice, Lom-Sedlice vždy v obou směrech, byl téměř požadavek nejtěžší).
vypracovat celkovou vizualizaci projektu, kterou bychom mohli představit občanům
součástí tohoto projektu je i geodetické zaměření současné návsi

Celý proces zpracování návrhu probíhal přibližně půl roku, kdy jsme společně s projektanty
konzultovali různé možnosti. Zhruba koncem září jsme obdrželi verzi s kterou bychom Vás chtěli
seznámit, jednak formou vyvěšení návrhu do obecních nástěnek, prezentací ve webových stránkách
obce, ale hlavně osobním jednáním na společné schůzi, kterou bychom na toto téma chtěli svolat
přibližně začátkem listopadu. Tak, aby jste měli dostatek času a klidu k promyšlení vašich připomínek
a návrhů. Současní zastupitelé obce považují návrh od projektantů za zdařilý kompromis a jako takový
jej jednomyslně podporují.
Návrh řešení obecní návsi, předkládáme do diskuze tak, jak jsme jej obdrželi bez jakýchkoliv úprav.
Předkládáme tak, jak by situaci řešil projektant, jako optimální řešení z jeho pohledu. Počítáme s tím,
že finální podoba návsi bude zřejmě trochu pozměněná. Jednak s ohledem na nutnost jednání s majiteli
pozemků přilehlých, popřípadě i pozemků, které jsou nyní v projektu přímo využity. (Například molo
na hrázi nádrže Sázka). Takék očekáváme Vaše případné konstruktivní nápady, které bychom do
návrhu řešení návsi rádi zapracovali.
Těšíme se na setkání s Vámi i na Vaše podněty.
Vaše zastupitelstvo obce Škvořetice.

