PETIȚIE
Referitoare la anunțul Primăriei Buzău privind consultarea publică pentru
avizarea construirii unui imobil (bloc?, hotel?) în municipiul Buzău, str.
Ostrovului nr. 1, în perioada 14.12.2017 – 28.12.2017.
Preambul
În primul rând recomandăm conducerii primăriei să nu își mai jignească
prin desconsiderare locuitorii în slujba cărora se află, cu atât mai mult cu cât
aceștia sunt sătui de bătaia de joc practicată de fosta conducere timp de 20 de
ani și așteaptă de la edilii actuali, o administrare corectă și eficientă pentru
reînscrierea Buzăului în rândul orașelor civilizate și bine administrate ale țării.
Panoul publicitar precizează că cetățenii își pot spune părerea începând
cu data de 14 decembrie iar acesta a fost amplasat pe 16 decembrie. Intervalul
ales pentru consultare publică (14 - 28.12.2017), exact în perioada sărbătorilor
Crăciunului, Sfântului Ștefan și Anului Nou, când cetățenii se preocupă în mod
firesc de cumpărături, de prepararea bucatelor specifice și cu alte pregătiri
prilejuite de aceste momente unice, cu mare încărcătură simbolică și
emoțională, arată clar intenția de a trece neobservată și fără nici o reacție
civică a termenului legal de consultare publică, ceea ce dă de înțeles că obiectul
de activitate implică serioase motive de îngrijorare din partea locatarilor zonei.
Dacă amplasarea edificiului nu ascundea viitoare neplăceri ce vor fi cauzate, în
special locatarilor blocurilor 14I,14J,14K și 15 A, dar și altora, nu s-ar fi apelat la
o asemenea stratagemă , considerată „isteață” din partea edililor(sfătuitorilor
acestora!), în fapt profund ofensatoare la adresa celor interesați.
Obiecții și sugestii
Referitor la obiectul de activitate, formularea „spații comerciale” la
parter și „apartamente hotel” vrea să comunice că nu va fi un hotel cu
restaurant, deși ce altceva se poate înțelege? Și, dacă este vorba de un hotel,
atunci de ce ocolim denumirea concretă? Poate pentru că:
1. E ste greu de presupus că persoanele, turiștii care vor fi cazați aici
(eventual cu micul dejun inclus) vor fi trimiși să ia masa pe undeva
prin oraș, având în vedere că edilii (sau investitorii) nu ne spun cinstit
că, de fapt, este vorba despre un Hotel-Restaurant, ori că hotelul sau
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blocul cu „apartamente – hotel” și „spații comerciale la parter”, cum îl
numesc ei, va avea și „o unitate de preparare și servire hranei”,
numită comun restaurant, cum ar fi normal.
Se ocolește denumirea de Hotel- Restaurant, în timp ce „spațiile
comerciale de la parter” pot deveni oricând chiar un restaurant,
fiindcă, până la urmă, și restaurantul tot un spațiu comercial este!
Restaurant înseamnă un local public care pe lângă masa turiștilor, va
organiza mese festive, petreceri, nunți, și alte manifestări care nu se
pot desfășura fără muzică.
Poluarii fonice , decibelilor dezvoltați la 30-40 de metri de ferestrele
locatarilor li se vor adăuga și mirosurile emanate din bucătăria
stabilimentului.
Orice imobil, mai ales acela prevăzut cu „spații comerciale” și
„apartamente hotel” are nevoie de parcare proprie. Suprafața mică a
terenului în discuție nu prea are unde lăsa loc pentru parcare proprie.
Edilii cunosc faptul că strada Ostrovului a fost inițial proiectată doar ca
acces la domiciliu pentru locatarii zonei. Abia mai târziu, după vreo
15-20 de ani, s-a făcut străpungerea către strada Obor, ceea ce a făcut
dintr-o alee de acces la reședință cea mai aglomerată străduță și în
același timp parcare din Buzău.
Poliția locală are doar câteva locuri de parcare exclusivă pentru
mijloacele auto proprii, cei 487 de polițiști care vin la serviciu cu
mașinile proprii, ocupă zilnic, la anumite ore, locurile de parcare de
reședință concesionate cu plată locatarilor zonei. Din această cauză
aleea de trecere prin parc dinspre CEC-OMV către BCR a fost
transformată, ilegal, în parcare, prin eliminarea (de către cine?) a
stâlpișorilor care îngrădeau accesul auto în parc, făcând aleea
impracticabilă destinației pietonale inițiale.
Terenul respectiv se preta mai bine la extinderea parcării poliției
locale sau la extinderea parcului, având în vedere că zona este și așa
foarte aglomerată, iar traficul auto se confruntă cu blocaje la anumite
ore. În aceste condiții unde ar mai avea loc și accesul eventualelor
autocare, microbuze sau mașini cu turiști?
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8.Proximitatea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, precum și a Catedralei
Sfântul Sava, la zile de sărbătoare, CEC-ul, Piața centrală, Tribunalul,
Centrele de afaceri, benzinăria-spălătoria auto OMV și cele comerciale
din zona centrală, atrag un mare număr de participanți la trafic în același
spațiu extrem de restrâns. De exemplu, astăzi, 27.12.2017, între orele
10,00-14,00, traficul în zonă a fost blocat din ambele sensuri, consultați
Poliția Locală care nu mai putea ieși în trafic de la propriul sediu.
9.O astfel de inițiativă s-ar fi potrivit mai bine în locul actualei benzinării,
cu acces din arterele Unirii-Transilvaniei-Obor, dar fosta administrație,
probând o ciudată lipsă de adecvare urbanistică, a ținut să alimentăm și
să spălăm autoturismele în plină zonă centrală, aproape în fața
Arhiepiscopiei.
Prin urmare, adresăm celor în drept rugămintea de a nu aviza
construcția preconizată a se realiza în str. Ostrovului nr.1, cu destinația
anunțată și să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru
descongestionarea paking-ului și traficului auto în acest perimetru.
Un grup de locatari

