PETICE
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno
k rukám primátora Ing. Petra Vokřála
V Brně 20.11.2017

Petice za lepší parkování
v ulicích Gorkého a Arne Nováka
My, níže podepsaní občané, jsme znepokojeni plánovanou rekonstrukcí ulic
Gorkého a Arne Nováka. V těchto ulicích je již dnes velmi kritická situace v
souvislosti s parkováním. Místní obyvatelé mají problém najít místo k
zaparkování v kteroukoliv denní a zejména večerní/noční dobu. Neutěšený stav
ještě zhoršuje absence parkování pro návštěvníky porodnice na Obilním trhu.
V roce 2018 se má povrch ulic Gorkého a Arne Nováka rekonstruovat. Z
projektové dokumentace je zřejmé, že tato rekonstrukce sníží počet parkovacích
stání na veřejných komunikacích v dotčené lokalitě o 20% (cca 50 míst). Pro
místní obyvatele neexistuje v blízkém okolí žádná alternativa. Nemají si kde
parkovací místo koupit či pronajmout. Snižování počtu parkovacích stání v
lokalitě s jejich dlouhodobým nedostatkem považujeme za bezohledné.
My, níže podepsaní občané požadujeme, aby Statutární město Brno přijalo
opatření ke změně projektové dokumentace a to zejména ve smyslu zachování
parkovacích míst oproti stávající situaci.
Petiční výbor:
- JUDr. Zuzana Pechtorová, Gorkého 38, Brno 60200 - oprávněna jednat
jménem petičního výboru
- Brno autem, z.s., IČO: 04873793, se sídlem Merhautova 428/2, 613 00 Brno.
Pro komunikaci užívejte e-mail: info@brno-autem.cz nebo datovou schránku s
ID: h6zzx4s
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