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zaří 2011 listopad 2012 prosinec 2012

ukázka z rozhovoru se starostou

MK: „Architekti všichni tvrdí, že náměstí má být shromažďovací prostor, který by měl umožnit se sejít na cokoliv, což je při tomto profilu náměstí trochu problém. 
Cílem prostoru by mělo být naučit se se silnicí spolužít a motoristu umravnit, protože je nemožné se silnice zbavit v nejbližších mnoha a mnoha letech. Na jednu 
stranu je to obtěžující, na druhou stranu životadárné, protože takovou dopravní obslužnost, co máme my, nám mohou závidět desetinásobně větší města, takže 
z tohoto titulu to má nějaká svá pozitiva a nějaká negativa, ale to je tak jako všechno v životě.“

LJ: „Je na této komunikaci nějaké omezení rychlosti?“

MK: „Tady je klasická padesátka, značky nefungují, málokterý řidič bude respektovat třicítku, když dáte značku, musíte mít vymahatelnost značky, aby to fungovalo, 
takže je trochu problém, co s tím. Rozhodli jsme se pro stavební úpravy prostoru, jak silnice, tak i centrální části. Jelikož to, co máme navržené je pěkné, nebo mně 
osobně se to líbí, je cenově docela sci-fi, jde o to zkusit udělat variantu číslo dvě, která by byla zajímavá, efektivní, účelná, praktická.

LJ: „Jak jsou stromy označeny?“

MK: „Děti dostaly projekt od RWE a je to „malé arboretum“ jako jakási osvěta o zeleni. Například je zvláštní tato hruška, jak ta se tady objevila. Nicméně je úžasně 
dominantní v tomto prostoru… tady ty lípy jsou takové dobité na krajích, tato lípa půjde pryč. Otevřeli jsme pohled na kříž, který nasvítíme z obou stran, podíváte-li 
se odsud, tak ta lípa je přímo v pohledovém koridoru na ten křížek, když se přijíždí. Ona je jediný strom, který tady tak divně vyčuhuje, tak jsme se dohodli, že jí také 
dáme pryč, aby kamenný kříž byl dominantou ve směru od Brna. Předci ho postavili do osy této komunikace, takže je přímo uprostřed.“


