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Členové občanského sdružení Centrum pro lidi
Jste členy Centra pro lidi o.s. a zároveň obyvatelé města Horní Dolní. Jste silně znepokojeni 
nárůstem automobilové dopravy v blízkosti vašich domů a bytů – po celý den vás ruší hluk 
z projíždějících aut i neustálé troubení a nadávky řidičů uvízlých v zácpě. Navíc si přes den kvůli 
smogu nemůžete ani vyvětrat. Z iniciativy vašeho sdružení vznikla Petice za omezení automobilové 
dopravy v centru města Horní Dolní. Návrh zastupitelů je přesně to, co si přejete, a nadšení 
neskrýváte ani v diskuzi.

Zastupitelé
Po konzultacích s odborníky vypracoval Odbor dopravy města návrh řešení situace zmíněné v petici, 
a sice uzavření centra města pro automobilovou dopravu a jeho přeměnu na pěší zónu.
Vypracovali jste návrh, který by podle vás situaci vyřešil nejlépe, ale přeci jen se blíží nové volby 
a poštvat si proti sobě vlivné obchodníky není dobré. Jste nerozhodní, nejraději byste se zavděčili jak 
příznivcům, tak odpůrcům návrhu. 

Hygienici
Již delší dobu s mrazením v zádech sledujete výsledky měření hluku a obsahu škodlivých látek 
v ovzduší v centru města, i lékařské zprávy poukazující na nárůst počtu obyvatel s astmatem 
a vysokým krevním tlakem. S peticí souhlasíte a návrh zastupitelů považujete za dobré řešení.

Rodiče 
Po městě jezdíte běžně autem, vozíte hlavně své děti do školky a/nebo školy. Jinak se centru 
vyhýbáte, necítíte se v něm dobře, nakupovat jezdíte do obchodních domů na okraji města. Petice 
vás zaujala, ale nemáte vyhraněný názor. Návrh zastupitelů vás překvapuje, moc si toto řešení 
nedokážete představit v praxi.

Obchodníci
Denně se sice svorně rozčilujete nad dopravními zácpami před obchodem a výlohami pokrytými 
vrstvou prachu, ale to není nic proti obavám z toho, že po výraznějším omezení vjezdu aut do města 
vám klesnou tržby a vaše obchody budou upadat. Návrh zastupitelů se vám proto ani trochu nelíbí.

Řidiči
Jste náruživí řidiči osobních automobilů a po městě se pohybujete jedině autem. Váš životní styl 
se dá vystihnout heslem „Ani krok pěšky zbytečně“ – i když je vaše pracoviště 200–500 metrů od 
domu, jezdíte do práce zásadně autem. Návrh zastupitelů se vám nelíbí, berete ho jako omezování 
osobní svobody.
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