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Rekonstrukce a modernizace místních komunikací I
Ulice Nouzov a Hřbitovní
Vážení spoluobčané
Obec Čečelice ještě v roce 2017 dokončí
dvouletou výstavbu nové kanalizace. Tím
se po dlouhých letech otevírá možnost
rekonstruovat a modernizovat chodníky,
vozovky, elektrorozvody a veř. osvětlení.
V prvním kroku bude připraven projekt
rekonstrukce ulice Nouzov a Hřbitovní.
Uvažovaný rozsah modernizace:
 Osazení šachet dešťové kanalizace
 Přeložení rozvodu elektro do země
 Rekonstrukce jednoho chodníku
 Rekonstrukce vozovky
 Pruh(y) zeleně s parkovacími místy

Co modernizace znamená pro Vás?
Lepší životní komfort, estetika, méně prachu, více klidu, nová zeleň. Zhodnocení Vašich nemovitostí.
NOUZOV
Smyslem uvažované modernizace je vytvořit z ulice Nouzov lepší místo k životu. Vnést do ulice
vzdušnost, prostor, čistotu, zeleň, zklidnit dopravu, motivovat k opravám fasád. Řešení je nutno pečlivě
rozmyslet, neboť ulice je velmi úzká a řešení nebude jednoduché. Jedním z předpokladů úspěšné
modernizace a zlepšení prostředí k životu obyvatel je omezení parkování na ulici. Nouzov je příliš
stísněným prostorem na to, aby zde mohlo být odstaveno tolik automobilů jako dnes.
Pokud i po rekonstrukci bude ulice zablokována automobily, nebude modernizace úspěšná.
Otázka k zamyšlení: obousměrný či jednosměrný Nouzov?

Více o rozvoji obce na http://www.cecelice.cz/cecelice/program-rozvoje-2016-2021/

Naším úmyslem je pokusit se navrhnout modernizaci ve variantách obousměrné i jednosměrné. Každá
z variant má své výhody a nevýhody. Pokud se obě varianty podaří vyprojektovat, budoucí uspořádání
své ulice si vyberete vy sami, obyvatelé Nouzova. Může se však stát také to, že obousměrnou variantu
nebude možné vyprojektovat. Stísněné šířkové uspořádání ulice o pouhých 7,75 m neumožňuje umístit
dva předpisové jízdní pruhy, parkovací pruh a alespoň jeden chodník. Možností řešení je pouze výjimka
od úřadů. Je tedy možné, že varianta jednosměrná se ukáže jedinou realizovatelnou.

HŘBITOVNÍ
Ulice je širší nežli Nouzov a zůstane obousměrná, mimo jiné i pro snadnější přístup do (případně)
jednosměrného Nouzova. V ulici Hřbitovní je technicky nevyhovující stav krytu vozovky, rozvod elektro
i dešťová kanalizace. Chodník je rekonstruován, avšak průchodnost omezují stožáry veřejného
osvětlení a rovněž by bylo třeba lépe řešit svody dešťové vody od objektů. Naším úmyslem je zachovat
uspořádání ulice s jedním chodníkem a obousměrnými jízdními pruhy a doplnit jej o parkovací místa
a nízkou zeleň všude tam, kde to bude možné.
Tento záměr předkládáme proto, abychom Vám dali možnost spolurozhodovat o budoucnosti Vaší
ulice, přinášet vlastní nápady, podněty, vize a přání. Neváhejte a zapojte se. Kontakt: OBEC ČEČELICE,
Libor Kurzweil, tel: 315 696 191, mistostarosta@cecelice.cz
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