
Vážení spoluobčané, 

možná jste se doslechli o snaze vylepšit komunikace v Trávníkách. Důvodem je stav komunikací, který je po 

několika předchozích zásazích poměrně neutěšený, mnohé komunikace jsou "přeplátované", nerovné a 

nedůstojné pro historickou část města.  

Důležitým bodem pro rozhodování o komunikacích jsou v současnosti i stanoviska správců inženýrských sítí. V 

oblasti Trávníků je velkým problémem rozvod nízkého napětí, které je stále vedeno tzv. vrchním vedením. Po 

jednáních se společností ČEZ Distribuce se podařilo získat příslib možného přeložení drátů ze sloupů pod zem.  

Na základě tohoto příslibu byla zahájena jednání a přípravy výměny povrchů v komunikacích na území 

památkové rezervace a zóny. Bylo vytvořeno několik návrhů, které byly projednány např. i v komisi pro 

vzhled města. Jednotlivé návrhy byly porovnány, byly vyznačeny ulice, kde je všeobecná shoda (ty budou 

řešeny v souladu s návrhy) a ulice, kde došlo k rozdílům, u těch chceme oslovit i Vás, občany našeho města, 

kteří v Železném Brodě žijete. Ulice, u kterých nemáme shodu, jsou zejména v centrální části Trávníků. 

Žádáme Vás tedy o vyplnění ankety, která nám pomůže rozhodnout o vzhledu historické části města. Váš 

názor je pro nás důležitý a budeme se jím zabývat. Následně až bude rozhodnuto o vzhledu komunikací, bude 

zpracována projektová dokumentace, která rozpracuje detaily řešení výměny povrchů a bude projednána s 

dotčenými orgány. 

U jednotlivých ulic (úseků) budete vybírat ze 3 základních variant. Z nich zvolte jednu z variant. Pokud Vám 

žádná navržená varianta nevyhovuje, napište svůj návrh (stručně). 

Nabízené varianty: 

1. dlažební kostky v celé ploše = komunikace by byla vydlážděna od kraje do kraje komunikace 

2. kombinace dlažebních kostek a asfaltu = centrální pruh v hladkém asfaltu šíře 2 - 2,5 m, zbývající části do 

krajů budou vydlážděny dlažbou 

3. asfalt v celé šíři = asfaltový povrch od kraje do kraje komunikace 

4. jiná možnost = stručně vyjádřete svou představu 

 

Jen malé upřesnění na závěr - řešíme jenom komunikace v majetku Města Železný Brod, ulice Železná 

a Horecká zůstanou nedotčeny výměnou povrchů, jedná se o komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. 

 

Pro zachování co největší objektivnosti je podmínkou pro vyplnění papírové verze ankety uvedení jména a 

telefonu. Tyto údaje nebudou nikde šířeny, nebudou použity k zasílání jakýchkoliv nabídek, informací apod. 

Telefon může být použit pouze pro ověření, zda majitel uvedeného telefonního kontaktu ví o hlasování v 

anketě. 

 

Děkujeme Vám za čas strávený vyplněním ankety a za zájem o vzhled historické části našeho města. 

 Mgr. František Lufinka Mgr. Ivan Mališ 
 starosta  místostarosta 
  



Vyplněný anketní lístek zanechte či zašlete na IKS Železný Brod 

(Informační centrum v budově radnice) do 31. března 2017 

 

Vzor vyplnění: 

Chci, aby v ulici Školní od křižovatky u fary k bytovkám byl asfalt, vyplním tedy anketu následovně: 

Ulice Školní (od fary k bytovkám) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

X asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

  



Anketa: 

Ulice Františka Balatky (od Malého náměstí podél fary) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice Františka Balatky (od Školní ulice ke hřbitovu) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice Zahradnická (od Hřbitova, okolo "lípy" k ulici Železné) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 



Ulice Zahradnická (od "lípy" k "trávnické radnici") 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice Hluboká (od Malého náměstí k parčíku) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice Hluboká (od parčíku k Zahradnické ulici) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

  



Ulice V Trávníkách 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Propojení Zahradnické a Fr. Balatky 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Propojení Fr. Balatky a Školní ulice 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

  



Ulice Školní (od parčíku ke křižovatce u fary) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice Školní (od fary k bytovkám) 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice Jirchářská 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

  



Ulice Křížová 

 dlažební kostky v celé ploše 

 

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

Ulice U Valchy 

 dlažební kostky v celé ploše  

 kombinace dlažebních kostek a asfaltu 

 asfalt v celé šíři 

Jiné  

 

 

Jméno: 

Kontaktní telefon / e-mail: 

  



 


