OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
1. Oprava a údržba odpočinkových míst (vč. dětských hřišť) ve městech, Údržba
zeleně, Sekání luk, nenechávat zarůstat nálety, tvořit hezká místa pro oko i užitek.
Desná
2. Účelně využít chátrající opuštěné objekty Seby nebo obnovit provoz různého typu,
umožnit lidem pracovat
Plavy
3. Udělat něco s budovou bývalého Strojobalu, to je ošklivá vizitka města.
Smržovka
4. Donutit majitele pozemků aby je udržovali, aby louka byla loukou a ne les a vůbec
více kácet hlavně náletové stromy vždyť budeme bydlet jako v pralese. Stačí se
podívat na staré fotky, jak bylo holo.
Tanvald
5. Již před několika lety jsme žádali o opravu betonové podezdívky plotu v Popelnické
ulici před třemi bytovými domy. Na městský úřad byly zaslány fotografie, kde byl
vidět velmi špatný stav této podezdívky.byli bychom velmi rádi,kdyby se našli na
MÚ finance na opravu. Plot je starý víc jak 60 let a dosud tam ze strany města
nebyly provedeny žádné oprav.
Tanvald
6. Náměstí
Tanvald
7. Zbourat nevzhledné barabizny naproti novému terminálu. (2x)
Tanvald
8. Zbořit cikánské domy>..
Tanvald
9. Oprava kostela – barokní památka a oprava zvonice
Zlatá Olešnice

10. Asfalt před sokolovnu
Zlatá Olešnice
11. Změna vytápění v budovách MŠ a ZŠ v regionu
Zlatá Olešnice
12. Rekonstrukce budovy pošty
Zlatá Olešnice

13. Kontejnery na rostlinný odpad
Zlatá Olešnice

(2x)

14. Zachovat klid a pořádek
Zlatá Olešnice
15. Řádné sekání luk
Zlatá Olešnice
16. Opravit chodníky a místní komunikace
Držkov
17. Opravit hasičskou zbrojnici
Držkov
18. Výměnu oken Husův dům – hluk z ulice
Držkov
19. Spravit obecní cesty
Držkov
20. Omezit kamionovou a nákladní dopravu na silnici 1/10
Držkov
21. Odstranění ruin, zbořenišť
Držkov
22. Opravit a zateplit obecní domy
Držkov
23. Vycházkový okruh vhodný pro kočárky, kola a in line brusle
Držkov
24. Udělat nové chodníky na hlavní ulici
Smržovka
25. Opravit chodníky na hlavní ulici
Smržovka
26. Využití nezaměstnaných k úklidu celé lokality
Smržovka
27. Veřejné osvětlení v Luční ulici
Smržovka
28. Asfaltovou cestu v Luční ulici
Smržovka
29. Oprava kulturních památek
Desná
30. Revitalizaci veřejných ploch na sídlištích Desná II a Desná I
Desná
31. Péče o zeleň – obnova parků, významné aleje, odlesnění pozemků
Desná

32. Vyřezání tělesa hráze na Protržené přehradě
Desná
33. Zpomalovací prahy při vjezdu do obcí
Kořenov
34. Nové aleje podél cest
Kořenov
35. Omezit hluk, kamiony omezit na 30 km/4 při průjezdu obcemi, vybudovat obchvaty
obcí pro komunikace 1. třídy
Kořenov
36. Opravit cesty v Harrachově turista z Německa – Drážďany
Harrachov
37. Více hlídat město
Lučany nad Nisou

38. Kanalizace
Lučany nad Nisou
39. Snížení rychlosti v centru obce, přechody na smysluplných místech
Lučany nad Nisou
40. U kostela kolem fary přes koleje ke zdrav. středisku - vyasfaltovat cestu, udělat
svody do stran na odtok vody, vyrovnat cestu, aby v zimě voda nezamrzla
Lučany nad Nisou
41. Více spojů v této oblasti
Josefův Důl
42. Zastavení výstavby ubytovacích komplexů.
Harrachov
43. Dopravní infrastruktura - výstavba parkovišť, oprava stezek pro pěší, oprava mostů
Plavy

44. Kanalizace a čistírna odpadních vod
Plavy
45. Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Plavy
46. Záchrana o oživení budovy bývalého internátu - banka řemesel
Plavy

47. Pořízení nového mobiliáře pro obec
Plavy
48. Kanalizace na Šumburku
Tanvald
49. Odkoupit továrny, zbourat je a místo nich zbudovat odpočinkovou zónu
Tanvald
50. Obecní rozhlas
Zlatá Olešnice

51. Přeji jsme v Tanvaldu měli poslední novou web kameru která se bude dívat z věže
hasičárny na vlakové a autobusové nádraží, připojení na TFnet tam je v budově.
Děkuji Vám. Ukažte lidem na www.tanvald živé obrázky z našeho krásného
terminálu pro cestující.
Tanvald
52. 1. Radikálně zlepšit bezpečnost na úseku Hlavní kolem hotelu Ráj, příliš mnoho
řidičů zde jezdí nepřiměřenou rychlostí. 2. Zlepšit a dořešit situování přechodu pro
chodce u hotelu Ráj, včetně přístupu k autobusové zastávce ve směru na JBC
(zešikmený svah bez chodníku směrem od Ráje. (2x)
Dolní Smržovka
53. Oprava a údržba místních komunikací
Harrachov

54. Zoptimalizování dopravní situace na úseku Nová Smržovka - Kostelní v zájmu
bezpečnosti provozu
Smržovka
55. Zoptimalizování dopravní situace v zájmu bezpečnosti (2x)
Smržovka
56. Dobrý den, rád bych viděl v Tanvaldu úsekové měření rychlosti na komunikaci I/10.
Tanvald
57. Méně TIR + aut, víc cyklostezek
Tanvald

58. Dobry den, chtěla bych obnovit přechod pro chodce od samoobsluhy k tabáku,
opravit silnici
Velké Hamry
59. Dobrý den, přáli bychom si zvýšit bezpečí našich dětí na Svárově. Poslední dobou
tudy projíždí velké množství aut a motorek, a někteří si myslí, že je to snad nějaký
Silverstone!!! Bylo by možné tam umístit retardéry? zpomalovače? Děkuji
Velké Hamry

60. Dobrý den, přeji si, aby byla konečně silnice přes VH opravena, protože je to
ostuda, a taky si tam místní ničí svá auta. Také si myslím, že by měl být vyznačen
přechod pro chodce, tam kde býval a to mezi Samoobsluhou a drogerií p.
Patrmana. Každý tam přechází, protože tam jsou i zastávky autobusu. Je nesmysl
chodit až dozadu k cukrárně a pak se vracet
Velké Hamry
61. Obnova přechodů pro chodce, oprava komunikací, v zimě lepší údržba komunikací
vzdálených od hlavní silnice-špatně protahované nebo dokonce vůbec neudržované
cesty v zimě 2012
Velké Hamry
62. Rekonstrukce žel. zastávky
Plavy
63. Klidová zóna pro maminky s kočárky, s lavičkami, bez aut
Tanvald
64. Vybudování kanalizace v části Šumburk - Vítězná ulice od kostela výše
Tanvald

65. Vice kontejneru na tříděný odpad
Velké Hamry
66. Znovuzřízení bezplatného a bezlístkového ukládání posekané trávy pro
soukromníky.
Harrachov
67. Obnovit náměstí na Horním Tanvaldu
Tanvald
68. Změnit křižovatku na Horním Tanvaldu
Tanvald
69. Špatná úprava vedlejších komunikací
Tanvald
70. Chybí mi tu kontejnery na třídění VŠECH plastů (nejenom plastových lahví)
Tanvald

71. Využití biologických odpadů ze zeleně a domácností
Jiřetín pod Bukovou

72. Úprava parkovacích ploch
Jiřetín pod Bukovou
73. Rekonstrukce osvětlení
Jiřetín pod Bukovou

74. Pořízení komunální techniky na údržbu obce a nakládání s odpady.
Jiřetín pod Bukovou
75. Důsledněji řešit romskou otázku! Lépe hlídat noční klid ( petardy, hulákání až do
rána)! Kanalizace na Šumburku!
nevyplněno
76. Obnova zahrady vily Schowanek
Obec Jiřetín pod Bukovou
77. Oprava chodníků
Obec Jiřetín pod Bukovou
78. Chov zvěře – zachování její druhové rozmanitosti
Smržovka
79. Údržba krajina a provoz mysliveckých zařízení a techniky
Smržovka

