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blatov - současný stav
+   lokální obchodní centrum újezda
+   služby a obchody
+   kvalitní bydlení
+   hezké domy v okolí
+   příležitost k dalšímu růstu

-   příliš dominantní parkoviště (dá se organizovat jinak, se zachováním kapacity)
-   benzínka v centru není ideální, rozvojový potenciál
-   nenavazující silnice
-   okolí navržené hlavně pro auta nevybízí k delšímu pobytu 
-   málo zeleně
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naše vize lokálního centra na blatově
+   rekonstrukce starokolínské, snížení úrovně, doplnění aleje
+   nová výstavba na místě nebzinové pumpy ( byty, obchody a služby) 
+   reorganizace ploch pro parkování při zachování stávajícího počtu stání
+   doplnění chybějícího propojení mezi ulicemi oplanská a račiněveská
+   revitalizace veřejných prostranství s důrazem na jejich pobytovou kvalitu 
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chceme posílit obchodní centrum novými budovami, které by vhodně doplnily ty 
stávající a zlepšily podmínky pro nákupy, bydlení a parkování.
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naše vize blatova - pohled od starokolínské
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lokální centrum na blatově - VIZUALIZACE
+   úprava parkování při zachování počtu stání
+   nová zástavba na místě benzinové pumpy, městské byty a obchody
+   rekonstrukce starokolínské, nové povrchy a snížení úrovně
+  nová alej podél starokolínské, méně hluku a čistší vzduch
+  nové uliční propojení mezi cerhínskou a dědickou
+  posun zastávky mhd “blatov” blíže k penny marketu



blatov - majetkoprávní vztahy


