
Vaše nápady cyklodopravu ve městě 
 

 

 

 

 

 

 

  

Zcela zakázat 

vjezd cyklistům do 

centra. Situace 

s důchodci je 

neúnosná. 

Přidat dopravní značky 

upozorňující na výskyt cyklistů 

 

Přidat krytý 

kolostav u pošty 

 

Nová stezka pro In-line brusle 

Zavedení cyklopruhů (ne na 

náměstí) za předpokladu, že 

neohrozí ostatní účastníky 

silničního provozu, zejména 

chodce.  
Všechny odpovědi najdete na pirati.sobeslav.cz 



  

Vaše nápady na řešení dopravy a parkování 

 
"Nejlepší nápad " byl omezit parkování na hodinu. V ten okamžik 

všichni, co na náměstí bydlí, začali parkovat na místech bez 

časového omezení a vznikl problém s parkováním. Ti, kteří 

rozhodují, jak to bude vypadat, by občas měli sejít mezi obyčejné 

lidi, zjistit jejich problémy a podle toho se rozhodovat. V centru 

města jsou banky, úřady, lékaři, obchody, školy, lidé sem musí 

jezdit a musí mít kde zaparkovat. Když se omezí doprava a hlavně 

parkování - " zabije to "většinu podnikatelských subjektů. Pak 

budeme mít sice krásné náměstí, ale prázdné… 

 

Při výstavbě či realizaci nějakého projektu více počítat s 

umístěním parkovišť s větší kapacitou - např. 

plovárna/koupaliště by mohlo být mnohem větší parkoviště, 

které současně funguje i jako záchytné. 

 

Retardéry v ulici Na Vyhlídce 

před odbočkou do parku k 

Novému rybníku - chodím tam s 

dětmi a jezdí tam jako blázni - 

čeká policie a město na smrt 

dětí? 

Upravit obrubníky /na nájezd a vjezd) 

kol ve směru od mostu u bývalého 

Otavanu k Černovickému potoku, 

řemeslníci je dali dál, než byli nebo 

zaměnili za neklopené a špatně se 

vyjíždí a vjíždí. 



  

Jednosměrný 

provoz a 

parkování po 

obou stranách 

ulice na sídlišti 

Míru u Tria 

Zavedení senior Taxi – mikrobusu či velkého 

auta pro přepravu starých lidí, invalidů a 

podobně. Auto by jezdilo v pravidelných 

intervalech například od hřbitova směrem k 

Lidlu, náměstí, nádraží, Veselce a zpět.  V 

některých městech jezdí senior taxi za 

výhodné ceny na zavolání. 

 

Zavedení okružní 

minibusové dopravy 

spojující i vzdálenější 

místa v Soběslavi. 

 

Rozšířit chodníky 

v kritických místech 

 

Všechny odpovědi najdete na pirati.sobeslav.cz 

Více 

odpadkových 

košů 

 

 



 

Vaše nápady na nová odstavná parkoviště 

 

U Otavanu 
 

Havlíčkovo nábřeží u mostu 

Dvůr KDMS  

(pro rezidenty z okolí) 

 

U Bechyňské křižovatky 

naproti Líkařovi 

Parkoviště pro kamiony 

u čerpací stanice 

Benzina  

 

Všechny odpovědi najdete na pirati.sobeslav.cz 


