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Dobrý den,
dovoluji si vám všem zaslat Žádost na zrušení autobusových zastávek ve Vožické ulici.
Ze žádosti plyne, že 100% obyvatel žádá o razantní snížení hlučnosti autobusů Comett plus v této ulici na
linkách 20,30,40 a 21.
Zhruba 64 procent obyvatelů je pro zrušení zastávek, neb jim stačí nová zastávka u podchodu pod nádražím.
Souběžně se s touto žádostí, jsem podal žádost na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje – oddělení
Tábor, aby provedlo měření hlučnosti a vibrací při používám plynových autobusů (asi SOR 12?). Souběžně rovněž
připravuji finanční vyčíslení poškození v celé problematice poněkud podivných postupů umístění obou zastávek.
Domnívám se, že není důvod, abyste obyvatelům Vožické ulice nevyhověli. Pokud tak neučiníte, dovoluji si
předpokládat, že důvod takového postupu by mohl byl chápán obyvateli Vožické jako hrubá arogance v této věci.
Pro připomenutí přikládám hlukové normy týkající se této záležitost, abyste je nemuseli hledat.
Více občanů přede mnou již individuálně žádalo v průběhu cca 10 let o odstranění či odhlučnění obou
zastávek a o kvalitní nové provedení Vožické ulice jak z hlediska kanalizace, tak z hlediska snížení povrchu. Nestalo se
nic. Poslední úprava zastávky před číslem 1949 působí jako smutný humor špatného komika.
Možná, že právě takové postupy, které odbor dopravy a Comett plus předvádí ve Vožické, jsou také
důvodem masivního úbytku obyvatel Tábora (přes 3000 od roku 1997)
Nicméně chápu, že s věcí nelze pohnout úplně do druhého dne. Jsme ve Vožické připraveni na postupné a
věrohodné řešení uvedeného problému a dialog v této věci.
Celou záležitost budeme průběžně publikovat na stránkách www.thinkTA.cz.
ing. Vladimír Šíp
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