ÚPRAVY ULICE ČERVÁNKOVÁ
Koncem června 2018 proběhlo v ulici Červánková u stavby “domu seniorů” veřejné
setkání k řešení konfliktní situace vyvolané kácením stromů v této ulici. Zúčastnilo se
přibližně 30 osob na pozvání organizátorky Jany Neumanové, mimo jiné i zástupci
města, Komise pro vzhled města a životního prostředí (dále jen “Komise ŽP”) a
investora.
V ulici proběhlo kácení zeleně, které způsobilo negativní ohlas obyvatel okolních
domů a vyvolalo potřebu společného projednání, které by vedlo k nalezení optimální
varianty budoucího vzhledu ulice.
Představeny byly dva návrhy, jeden za město a druhý za obyvatele trojdomů (ul.
Červánková, Ostružinová). Diskutovalo se především o průjezdnosti ulice, výsadby
nových stromů, o kácení stávajících stromů, umístění chodníku, údržby apod.
Řešila se i stávající situace stavby, kdy jsou občané v přilehlém okolí omezováni
parkováním vozidel stavebních firem v ulicích a nerespektováním pravidel silničního
provozu. To vyvolalo i obavy z řešení parkování v rámci projektu „domu seniorů“ a
otázku, zda je kapacita parkovacích míst dostatečná. Dle investora se neočekává
nárůst dopravy v lokalitě a ani zvýšení potřeby parkovacích míst (nad rámec
plánovaných cca 28). Případné nedostatky přislíbil s městem řešit.
Seznámení se závěry diskuze:
Přestože dle územního plánu je ulice vedena jako veřejně přístupná obousměrná
komunikace, je cílem města stav, kdy nebude průjezdná pro automobily a bude
zklidněna zelení. Argumentem pro je bezpečný přístup na dětské hřiště v ul.
Červánková. Neprůjezdnost se zajistí demontovatelným sloupkem. Plánuje se zde
od plotů zahrad oranžových domů zatravněný pás cca 70 cm široký, vedle chodník ze
zámkové dlažby 2 m široký ohraničený obrubníky a mezi chodníkem a zdí budou
vysázeny vzrostlé stromy (lípa srdčitá – Tilia cordata, 5 ks) s podsevem luční travní
směsi. V ulici bude navrženo i odvodnění z důvodu špatných hydrogeologických
poměrům (špatné zasakování přívalových srážek).
Město garantuje, že se z ulice nestane parkoviště pro “dům seniorů”, což bude
v příštím termínu jednání navrženo zástupci Města Černošice do usnesení Rady města
Černošice.
Budoucí realizace:
V srpnu bude požádán odbor životního prostředí Města Černošice o povolení
pokácení zbývajících dvou lísek tureckých, vzhledem k jejich špatnému zdravotnímu
stavu. Mají množství suchých větví a úzké chudé koruny.
Vysázení stromů je plánováno na podzim 2018. O výběru dřevin se diskutovalo na
zmíněném setkání občanů a následně ještě v emailové rozesílce. Finální detailní návrh
výsadby zpracovala Komise ŽP, detailní informace naleznete v zápise z uvedeného
setkání na webových stránkách města (https://www.mestocernosice.cz/mesto/mestocernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/komise/).
Travnatý pás Komise ŽP navrhla osít luční travní směsí, čímž dojde ke zvýšení
ekologické hodnoty a ekovýchovnému efektu. Směsi nejsou náročné na zavlažování
a časté sečení (2x-3x ročně) a jsou odolné vůči suchu. Na realizaci se bude podílet
investor “domu seniorů” a Technické služby města Černošice.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast a snahu dojít ke společnému
řešení.
Komise pro vzhled města a životního prostředí

