4. Co byste chtěli v oblasti individuální automobilové dopravy ve městě
zlepšit? Jak?

Parkování (na sídlištích, okolo centra, parkovací domy, okolí škol a školek, zimní stadion)
obchvat města
zákaz/omezení parkování na Mírovém náměstí
Oprava silnic (horní nádraž)
zákaz průjezdu přes část náměstí
výjezd z areálu u Soutoku (kruhový objezd)
Kontrolovat průjezd nákladních vozidel městem (+Liškova ul., Českolipská, Na Kocandě)
křižovatka u pokratických závor - je naprosto katastrofická. přitom by stačilo namalovat
odbočovací pruhy z vedlejších ulic Plešivecká a Revoluční.
více jednosměrných ulic
15 minutové stání zdarma na náměstí/symbolická částka/levnější parkování
hlídat rychlosti, zpomalit na 30km/hod.
zrušení povolení vjiždění cyklistů do jednosměrek
Vrátit zpět do původního stavu změny v dopravním značení v ulici Březinova cesta
Možná možnost zastavit na více místech ve stylu vyzvednu a jedu pryč
na parkovištích u sídlišť vyznačená místa (vejde se více aut)
bezplatné parkování pro elektroauta
přechod pro chodce u Johannahofu
méně jednosměrných ulic
rozšířit MHD
podzemní parkoviště na náměstí
více nabíjecích stanic pro elektromibily
omezit noční a brzké ranní cestování kamionů do mrazíren
povolit vjezd cyklistům do jednosměrných ulic
více stojanů pro kola na náměstí
Ponechat i do budoucna průjezdné centrum města pro automobily
Nefunkční parkovací systém, zejména nepřenosnost karty (když potřebuji např. přijet jiným
vozem) a dále chybějící vyhrazené stání pro rezidenty v centru - tzn. vybavit modrou zónou
"pouze pro rezidenty" v místech navazujících na náměstí.
zrušit jednosměrný provoz v ul Dalimilova a okolí
Omezit vjezd starších automobilů do města.
opravit ulice, které jsou v tristním stavu - např. Eliášova ul.
revitalizovat prostor od horního nádraží k Pokratickým závorám
obnovit uliční aleje v ulicích, kde dříve byly - např. ul. Palackého
změnit zeleň na kruhových objezdech - místo sezonní květeny vysadit celoročně stále zelené
keře
vybudovat západní přivaděč
zavést smart systém parkování v centru města, včetně snížení počtu parkovacích míst na
Mírovém náměstí
Vyznačení míst pro zastavení s parkovacími hodinami (zdarma) na omezenou dobu (30, 60
min) - u CŠJ
Zrcadla na Březinově cestě
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parkování před Lékařským domem v Pokraticích
křižovatka z náměstí na starý most
revitalizace parkoviště vedle soudu
hlídat emise aut
Odstranit parodii na kruhovy objezd v Topolcianske/ Zitenicke ulici
vyhrazená místa pro dobíjení elektromobilů přesunout jinam než ke školám
zpřehlednit křižovatky, více používat žlutou čáru tam, kde by se nemělo parkovat (u
kontejnerů, chodníky)
světla před mostem směrem ven z Litoměřic
Rozšíření Liberecké ul. o jeden jízdní pruh
vybudování parkovišť místo zahrádek na městských a drážních pozemcích pro Horní nádraží
a školy
zakázat nebo výrazně zpoplatnit parkování dodávek a malých nákladních vozidel ve městě

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

