Výstavba a omezení provozu v Nádražní ulici

Jak jste si jistě již všimli, je zahájena výstavba nových domů v ulici Nádražní, v proluce po bývalé
herně a bytovém domě, který „čouhal“ do ulice. Jedná se o stavbu soukromých investorů. O výsledné
podobě jsme informovali již v některém z minulých Odrazů, jen připomenu, že ve smlouvě s městem
se investoři zavázali, posunout původní „čouhající“ dům na uliční čáru a rozšířit tak chodník. Skrz
domy zároveň vznikne průchod na nádraží. V přízemí domů bude též prostor pro obchodní jednotky.

V rámci stavby samotné nyní dochází k omezení provozu jednak na přilehlém chodníku, jednak na
lávce na nádraží. Situace se má tak:
 Do doby, než bude hotova hrubá stavba, je nezbytně nutné ponechat uzavřený chodník
přilehlý k výstavbě. Vzhledem k tomu, že fasády domu přiléhají těsně k ulici, byl by pohyb
chodců bezprostředně pod probíhající výstavbou velmi nebezpečný.
 Na stejnou a ze stejných důvodů bude též uzavřena lávka na nádraží. Přístup na nádraží je
možný z neuzavřené části po provizorních dřevěných schodech a kolem dřevěné čekárny
k vlakům.
 Pro imobilní občany a maminky s kočárky se přístup na nádraží tímto značně zkomplikoval.
Toho jsme si vědomi. Aby se i oni dostali bezpečně na nádraží, bude v horní části ulice
Nádražní zřízen provizorní přechod, aby bylo možné se relativně bezpečně dostat z Kroupky
na druhou stranu ulice. Ve chvíli, kdy čtete tento článek, by již měl být hotový. Takový je slib
stavebníka, který bude vedení města vymáhat.

Obě tyto uzávěry budou trvat přibližně rok, do prázdnin příštího roku (2023). Jsme si samozřejmě
vědomi nepříjemností, které tato stavba občanům způsobuje. Bohužel, jiná cesta, jak tyto objekty
bezpečně realizovat, neexistuje. Stavebníci samozřejmě platí městu za zabrané prostranství zákonné
poplatky.

Bohužel je nutné se připravit na to, že nepříjemná situace v ulici Nádražní touto stavbou neskončí, ale
záhy nastane i výstavba obytného souboru na druhé straně. Odměnou ovšem na konci bude o mnoho
hezčí (a širší) ulice Nádražní.

Přijměte, prosím, omluvu za způsobené nepříjemnosti. Pevně věříme, že stavebníci jsou si zátěže pro
občany vědomi a že budou stavět slušně a kultivovaně, s ohledem na životní prostředí. Bdí nad nimi
stavební úřad.
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