5. Jaká zlepšení byste uvítali ve městě z pohledu pěší přepravy?

oprava chodníků, nové chodníky, rozšíření
Lepší označení přechodů (osvětlení), jak pro pěší, tak pro řidiče, např. Pokratická 33. Přechod
je v zatáčce a není vidět přijíždějící auto, (přechod na začátku Tyršova mostu v Želeticích)
Vice pesich zon, viz namesti (náměstí bez aut)
Aby městská policie důkladně hlídala (a pokutovala) jízdu cyklistů po chodníku.
omezení dopravy
hlídání, dodržování rychlosti (v ulici Mrázova světelnou značku 30 km/h která tam je před
přechodem u zim. stadionu avšak nikdo nedodržuje!)
srovnat povrch náměstí. To jak je všelijak křivé není nic extra
Méně kočičích hlav
více policistů v ranních hodinnách u přechodů u VŠECH ZŠ.
Propracovaní dopravy na Tyršově mostě, schody přímo na Střelecký ostrov
u stavebních oprav komunikací respektovat potřeby osob se sníženou pohyblivostí
Důraznější kontrola dodržování dopravního značení vjezd povolen pouze dopravní obsluze.
Zejména ulice Novobranská a 5. Května jsou zásobeny stále.
Omezit tranzit nákladních vozidel městem - je nepříjemný pro pěší i cestující auty.
Nadchod u vlakového nádraží, pomohlo by to plynulosti pěších, automobilové dopravy,
snížily by se zácpy i množství emisí díky plynulejšímu provozu.
umbrella-sharing na všech autobusových zastávkách ve městě
Omezit vjezd vozidel s nadměrnými nebo škodlivými emisemi,
vybudování stezek mimo hlavní silniční tahy
odklízení sněhu u přechodů pro chodce
Prestavba obloukoveho mostu od Katovny k Lidlu pro pesi na rovny most.
Bezpečné přecházení vozovek k ZŠ Ladova, chybí zde zrcadlo, které bylo na křižovatce
Pokratická/Sokolská ulice. Pokud zde chodec přechází, musí vstoupit do vozovky, aby viděl,
zda zleva ( ze Sokolské ul.) jede vozidlo a kde kvůli stojícím autům není vůbec vidět. Chodí
tudy do školy spousta dětí a je to tu hodně nebezpečné.
I u Lidlu udělat zebra přechody, zakázat parkovat v prostoru u košíků. Obnovit žluté pruhy. V
blízkosti je Pečovák, trvale proudí tito lidé odtamtud do Lidlu, to není nic proti nim, ale
většinou jsou v půli sitnice ( Horova)
Obecně větší ohleduplnost ze strany všech zúčastněných, tj. chodců, cyklistů a řidičů.
více zeleně
Více košů na odpad na exponovaných místech.
kontrola MěP u pokratických závor (děti jdoucí do škol)
Při budování tzv. bezpečných přechodů, aby jejich výstavba netrvala rok a zkolaudovaná
stavba byla dokončena. V ulici Na Kocandě/ prostě si to nemůžu odpustit/, to tak není. Už
jsem se jednou ptala, zda bude v ostrůvcích tráva nebo plevel. O vodorovném značení
přechodu ani nemluvím
Odělit zóny pro pěší a cyklisty na Střeleckém ostrově vodorovným dopravním značením.
Cesta u vstupu na hřbitov a některé další cesty na hřbitově jsou velmi nerovné a pro seniory
obtížně schůdné.
Otec se zde před lety smrtelně zranil.
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Oprava Tyršova mostu (zábradlí)
Víc zeber možná, a taky víc kruhových zrcadel u rohů na silnici. Kvůli tomu musim používat
sluch, abych věděl jestli jede auto nebo ne.
Nerozlisovat chodniky a vozovky (jako v ulici Novobranska). Zvysit prechody pro chodce na
uroven chodniku (aby "auto vjizdelo na prechod" a nikoliv "chodec vstupoval do vozovky").
mimoúrovňový přechod ulice Mezibraní od Dobré bašty k cyklověži
mimoúrovňový přechod křižovatky Mezibraní - Tyršův most, ze Staré Mostecké lze jít
bezpečně pouze do Mostecké ulice, nikoliv do ostatních dvou směrů
Nebezpečné přecházení křižovatky Pekařská - Dómská u úřadu práce - není přechod, špatná
viditelnost pro chodce i řidiče
Pěší lávka přes Labe
Závory pro pěší napříč městem u trati směrem na Lovosice - na více místech, zejména v okolí
horního nádraží (u gymnázia, u ZUŠ)
Chybí můstek mezi Baštou a Dolním nádražím - přechod je na tomto místě zcela nevhodný,
omezuje plynulost dopravy a v tomto místě vzhledem k úrovni terénu by takový
nadchod/nadjezd jistě vymyslet šel.
Vybudovat chodník na cestě Labská od křížení s ulicí Vodní směr Střelecký ostrov. Jde o
zásadní nedostatek na trase z Mírového náměstí přes Máchovy schody na Střelecký ostrov.
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