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Podpisový arch k petici 
My, níže podepsaní občané města Milevska, prostřednictvím této petice žádáme, aby při 

I 
, , , ˇ ˇ povo ovanı vystavby v Meste Milevsko a územním plánu:

O Nebyla povolena výstavba bytového domu (9 bytů) vzadním traktu Jarlochovy aMaSaryk0vy ulice, pro významné zhoršení životních podmínek a kvality života Í, ., , h b ., s avajıcıc o yvatel í nerespektování prırodnílıo prostředí a architektury města. Lokalita je kapacitně přetížená a není uzpůsobená kdopravnímu, k připojeni ke kanalizacím a k volno-odpočinkovému nárůstu obyvatel. 
Stanovit ve všeobecných podmínkách pro výstavbu, aby zastavěné plochy pozemků (budova, garáže, parkoviště, přístupové komunikace, ...) byly maximálně na hodnotě 30 % a zástavba byla povolena za respektování dopravních norem, síťových (vodovod 7 kanalizace, elektřina, ...) parametrů a začlenění do územního prostoru. 
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obry den, zasılam takove nasle prıpomınky od sousedu, terı se vsıc ni 
prıdajı na petic: Hlavne od souseda Jeho telefon je 

řipomınky 
D . .. . ...... . .kn „.h 

můžete mu kdykoli zavolat. 
1. Kanalizace V ulici Jariochova je nedostatečná, jak on, takıa ıjsmø každý vøı‹ vvıøpøni. u le żø každý n-øı‹. 
2. Naprostá ztráta soukromí. Všichni Sousedé mají na zahráclkách bazény a 
bazénky, je zde od jara do podzimu zdraví ruch od jejich dětí a vnoučat. Není 
k nám přes stromy vidět a okna vysoké budovy od budoucích nájemníků tuto 
tak dobře budovanou sousedskou toleranci naprosto zničí. Vysoká bytová 
výstavba a parkoviště je zde nepochopitelná, vždyť v této lokalitě jsou jen 
rodinné domky a městská architektka by tuto stavbu měla zastavit. Do staré 
zástavby nepatří taková budova, natož když se má prodat a to mi sám pan 

řekl. Má to jen k ohodnocení Svých financí. 
3. Provoz na jednosměrné silničce od Jarlochovy ulice je již dnes neúnosný. 
Všichni sousedé chápou, že třeba Prima zde musí zavážet zboží, tak i. _ ale v případe stavby takovýchto rozmeru se tato komunikace nejen 
znehodnotí, ale neunese takovou zátěž. V této malé uličce je budova 
Humaniky, kde staří lidé dožívají a je zde zázemí pro nemocné S 
alzheimerovou nemocí. Zde by určitě ještě zvýšený provoz nemocným velmi 
vadil. Jarlochova ulice sama, je přesycena provozem a parkovací místa zde 
požívají návštěvníci města i sousedé. Vysokotonážní nákladní vozy, které by 
touto ulicí projížděly by určitě tuto ulici zničily. .lsme všichni rádi že je zde 
udělán nový povrch a že se město postaraio, aby vypadala jako pěkná ulice. 
4. Dala jsem panLotázku, proč, když chce ještě vybudovat 
nové byty od Masarykovy ulice, neudělá na zahradě zázemí pro lidi, kteří zde 
budou bydlet jako to vytvořil pan- Zahradu kde mají lidé možnost pro 
trávení svých volných chvil se svými dětmi. Tato věc ho ale nezajímá. Peníze 
hýbou Světem. Požádala jsem pana ing. Jaroslava Bolka O jeho návštěvu, 
nebot' plány a realita je někdy jiná.


