Záverečná hodnotiaca správa
1. Realizáciou cestného značenia sa zabezpečil usporiadanejší pohyb áut v centre obce,
prispel k plynulosti a bezpečnosti premávky, a zamedzilo sa degradácii verejného
priestoru obce nevhodným parkovaním obyvateľov a návštevníkov obchodov a služieb
v obci. Osadenie kvetináčov prispelo k ochrane zdravia chodcov a cyklistov ako aj
majetku a zabezpečila sa lepšia prístupnosť objektov občianskej infraštruktúry. Nové
kvetináče zvýšili celkovú kvalitu verejného priestranstva a bude mať estetické a
kultúrno-spoločenské benefity. Na zabezpečenie výstupov projektu a udržateľnosti
technického stavu ako aj starostlivosti o vysadenú zeleň budeme spolupracovať s obcou
Švedlár
2. Námestie a priľahlé okolie bolo a je nadmerne zaťažené statickou dopravou
(parkovaním) obyvateľov obce ako aj okolia, pričom územie nebolo regulované
vodorovným a iným cestným značením parkovacích miest. Námestie je aj miestom
stretávania sa neprispôsobivých občanov a motoristov, ktorí nemajú dostatočné
parkovacie návyky a nízku vzájomnú mieru ohľaduplnosti pri parkovaní, preto bolo
vhodné realizovať tento projekt. Konfliktnými situáciami medzi vodičmi, dochádzalo
aj k ohrozovaniu peších okoloidúcich a cyklistov ako aj majetku obce a zaparkovaných
áut. Pre zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru, majetku obyvateľov a návštevníkov
obce bolo potrebné námestie s okolím, vyznačiť povolenými miestami na parkovanie,
a miesta, kde parkovanie neje prípustné a vyznačiť miesta na zamedzenie parkovania.

3. V rámci projektu sme zabezpečili realizáciu vodorovného cestného označenia na
označenie vyhradených miest na parkovanie, zóny zásobovania a zóny so zákazom
parkovania. Všetky vyznačené miesta boli označené aj príslušnými piktogramami pre
jednoznačnosť označenia. Pre ochranu a svojvoľnom prechádzaní aut po námestí boli
na vybraných miestach pred parkovacími miestami osadené kvetináče ako zábrany pre
prejazd autom. Celkovo bolo osadených 15+9 kvetináčov do ktorých budú nasadené
okrasné kvety pre zvýšenie estetickej úrovne verejného priestoru, 5 odpadkové koše,
ktoré budú mať multifunkčné využitie na skrášlenie námestia. Masívna forma
kvetináčov bola vybraná z dôvodu ich odolnosti voči prípadným nárazom pri parkovaní
áut ako aj z dôvodu odolnosti voči vyčíňaniu vandalov a neprispôsobivých obyvateľov.
Značenie parkovacích miest a zón bez parkovania zabezpečila spoločnosť oprávnená na
realizáciu cestného značenia. Osadenie betónových kvetináčov a odpadkových košov
sme zabezpečili vo vlastnej réžií. Realizácia sa vykonala v 10/2021. Osadený mobiliár
je s minimálnou potrebou údržby. Na zabezpečení udržateľnosti výstupov projektu a
dobrého technického stavu a starostlivosti o vysadenú zeleň budeme spolupracovať s
obcou Švedlár.
4. Propagácia projektu nebola nutná, pretože sa jedná o usporiadanie parkovania
a zabezpečenie poriadku pri parkovaní na plochách k tomu určených. Vyrozumenie
verejnosti v obci boli vykonané rozhlasovými reláciami a zároveň odkazom na webovú
stránku obce Oznamy - Upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel na krátkodobé
parkovanie na námestí našej obce. - Oficiálne stránky obce Švedlár (svedlar.sk)
5. Fotodokumentácia vodorovného značenia, osadenia kvetináčov a odpadkových košov
na CD nosiči + fotodokumentácia tvorí prílohu k záverečnej správe.

