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Za rekonstrukci ulice Kroftova, Praha 5

:j
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občané ulice Kroftova na Smíchově, Praha 5, tímto žádáme aby se již po
několika u ozorněních a žádostech o zkulturněni naší ulice provedly následující kroky
abychom se nemuseli stydět za to kde bydlíme. V sousední ulici Drtinova se mimo jiné
nachází 2 školy (Francouzské lyceum a Základní škola Drtinova] a dětské sportovní centrum
Little Gym, do kterých velký počet maminek s dětmi prochází Kroftovou ulicí. Kromě nás
občanů žijících na této ulici, se tito rodiče s dětmi při průchodu ulicí Kroftova musí potýkat s
problémy
jako odpadky přepadávající
z plných popelnic na chodníky, bezdomovci a
narkomany hrabající se v popelnicíh, kteří zanechávají po sobě poházené odpadky na zemi,
auta parkující a projíždějící na širším z chodníků, díry a nerovnosti na chodnících (zvlášť
užší z chodníků), které jsou překážkou jak pro chodce a zvlášť pro maminky s kočárky. Tato
ulice se nachází v centru hlavního města Prahy a měla by být jeho vizitkou a ne hrůzou.
Tímto žádáme aby příslušné úřady a orgány provedly následující změny v co nejkratším
termínu:
My, níže podepsaní

1. rekonstrukce obou chodníků, které jsou rozbité, zanedbané a jeden z nich se svažuje na jednu
stranu, takže pro nás a zvlášť pro maminky s kočárky je téměř nemožné po něm chodit
2. rekonstrukce celé komunikace/vozovky,
která je plná děr a netvoří souvislý povrch
3. zúžení širšího z chodníků a úpravu parkování v šikmé poloze, tak jak je tomu v ulici Drtinova,
čímž se ušetří spousta místa pro parkování
4. vysazení několika nižších stromů, například mezi nové šikmé parkovací plochy
5. pravidelný "pořádný" úklid ulice, po kterém nebudou mezi auty a na chodnících zůstávat
odpadky a špína
6. čištění komunikace alespoň 2x ročně
7. zajištění toho aby všechny popelnice domů v majetku města Prahy byly buď zabezpečeny
zámkem nebo byly umístěny dovnitř budov aby se nestávalo, že se po ulici povalují odpadky,
protože se v nich přehrabávají minimálně Sx denně bezdomovci
8.

Žádáme, aby živnostenský a hygienický odbor obecního úřadu Praha 5 v součinnosti s Městskou policií zajistil,
aby restaurace a noční podniky na rohu ulic Zubatého a Kroftova nenarušovaly noční klid mezi 22:00-6:00, jak
se tomu v současnosti, především od pátku do neděle téměř pravidelně děje.

