V Semínově Lhotě dne 18. 7. 2018.

Obecní úřad Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami č. p. 29
512 63 Rovensko pod Troskami

Doručeno téhož dne na email OÚ,
k rukám pana starosty Jiřího Kubišty,
a osobně předáno na OÚ dne 19. 7. 2018
i s podpisy níže uvedených spoluobčanu.
Věc: Žádost o součinnost pana starosty Kubišty s řešením nebezpečné situace v silničním provozu
na komunikaci č. III/2821 a současně žádost o předání tohoto dokumentu ze strany pana starosty na
kompetentního zástupce ÚDRŽBY SILNIC Královehradeckého kraje a. s., závod - cestmistrovství Jičín.
Vážený pane starosto,
v návaznosti na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami ze dne 26. 6. 2018,
kde jedním z hodně diskutovaných bodů byly i přerostlé, do komunikace zasahující větve stromů
a keřů kolem silnice č. III/2821 si Vás dovolujeme oficiálně požádat o následující:
1. předejte prosím bezodkladně tento dokument na kompetentního zástupce ÚDRŽBY SILNIC
Královehradeckého kraje a. s., závod - cestmistrovství Jičín, pomozte tak k řešení situace,
2. informujte mě prosím písemně co nejdříve (stačí email), zda jste tak učinil nebo kdy učiníte,
a v případě, že tak učinit nechcete, tak z jakého důvodu žádosti občanů obce nevyhovíte,
3. požadujeme schůzku s kompetentním zástupcem ÚDRŽBY SILNIC Královehradeckého
kraje a. s., závod Jičín, a to na místě problematické silnice č. III/2821, třeba upřesnit všechna
nebezpečná místa k řešení i projednat stávající opravu silnice - vady a nedodělky po opravě.
Na dalších stránkách tohoto dokumentu je popis a výběr fotodokumentace aktuálního stavu
nebezpečných úseků včetně návrhu řešení, jak tato nebezpečí eliminovat. Stromy a keře, které je
potřeba odstranit nebo zredukovat jsou náletové dřeviny, které nemají žádnou hodnotu hmotnou ani
estetickou pro ráz krajiny, rozhodně jistě menší než zdraví, nebo životy účastníků silničního provozu.
Víte velmi dobře pane starosto, že se na tomto úseku silnice č. III/2821 již v minulosti stala řada
dopravních nehod, že podali občané naší obce Petici za rekonstrukci této silnice, která je, jak jste nám
občanům sdělil již v plánu k realizaci, s prozatímními opravami, za což samozřejmě všem děkujeme.
Věříme pane starosto, že ÚDRŽBA SILNIC, závod Jičín pochopí tento podnět správně, tzn. jako
občanskou aktivitu se záměrem předcházet riziku dopravní nehody, škodě na majetku, v nejhorším
újmě na zdraví či životech, věříme, že bude ÚDRŽBA SILNIC neprodleně konat, vyřeže stromy, větve.
Přerostlé větve nenarostly od jara do teď, stav se zhoršuje, mělo se již konat v době vegetačního
klidu od 1. října minulého roku do 31. března letošního roku. Nelze teď čekat na další vegetační klid.
Jde o nebezpečné a často i krizové situace, které musíme občané na této silnici řešit, poškozujeme
si laky aut atd. Silnice v mnoha úsecích nesplňuje normu na její šířku (reálně průjezdnou šířku silnice).
V úseku od železničního přejezdu až k lesu směrem na Paldu je silnice průjezdná pouze středem
a jedním směrem. Měl by se tedy na této silnici zřídit jednosměrný provoz a obousměrný zákaz vjezdu
nákladních vozidel (mimo dopravní obsluhy), pokud nebude řešení tohoto podnětu od ÚS v řádu dní.
Na přerostlé větve v silnici si u Vás pane starosto již opakovaně stěžovali i další spoluobčané, např.
pan Franěk ze Semínovy Lhoty. Paní zastupitelka Blanka Kopecká neúspěšně urgovala vyřezání větví
od ÚS Jičín, jak nám říkala na poslední veřejné schůzi. Víme, že i Vy sám urgujete opakovaně řešení.
I já chci přispět k řešení nebezpečného provozu na naší silnici. Proto jsem podnět sepsal a poslal.
Zajímám se o dění v naší obci aktivně řadu let a budu v říjnu kandidovat do našeho zastupitelstva.
Ing. Václav Lhoták,
Semínova Lhota 10,
602 422 475, vlsl10@seznam.cz
K podnětu se za trvale žijící spoluobčany Semínovy Lhoty svými podpisy připojuje: p. Miloslav Franěk
st., p. Miloslav Franěk ml., Ing. Jiří Hájek, pí. Marcela Horáková, p. Vladimír Horák, pí. Michálková
Radka, p. Michálek Jan, Ing. Anna Pokorná a v neposlední řadě i p. Josef Tulach.
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Mapa, fotodokumentace a popis nebezpečných úseků silnice č. III/2821 (napojení na silnici č. I/35
v obci Újezd pod Troskami až po konec Královéhradeckého kraje ve směru na Paldu, Rovensko p. Tr.).
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Nebezpečné křoví v odbočce ze silnice I/35!

1
-

-

při odbočování ze silnice I/35 ve směru od Jičína na silnici č. III/2821 do Semínovy Lhoty
(platí to i opačně - při výjezdu na silnici I/35 s odbočováním směrem na Jičín, ale i na Turnov!)
je výhled protijedoucích řidičů v zatáčce omezen náletovými stromy a keři, hrozí nám zde trvalé
nebezpečí nehod, pan Franěk starší ze Semínovy Lhoty již informoval paní místostarostku
Steinerovou, že se zde nyní málem srazil s protijedoucím vozidlem. Křoví zakrývá i část značky!
řešením je vykácení ve výhledu bránících stromů a keřů tak, aby bylo včas vidět protijedoucí.
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Nebezpečné větve v zatáčce, kde bude, věříme co nejdříve pro vyšší bezpečnost zrcadlo!

2
-

-

při vjezdu do pravotočivé zatáčky napravo ze křoví koukají větve cca 1 m do vozovky,
řidič je tak nucen (aby si nepoškrábal lak vozidla) jet do středu nepřehledné a prudké zatáčky,
hrozí tak nebezpečí srážky vozidel, větve stromů zasahují do silnice výrazně i před zatáčkou
a to z obou směru, navíc opakovaně omezuje výhled do zatáčky přerostlý soukromý živý plot,
řešením je vyřezání těchto větví, zrcadlo do zatáčky a ze strany majitele korekce živého plotu.

Pás křoví před zatáčkou zabraňující výhledu do zatáčky v obou směrech!
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v levotočivé zatáčce je dlouhým pásem stromů a keřů omezen výhled řidičů z obou stran,
řidiči nevědí dopředu, zda do zatáčky přijíždí naproti ním vozidlo, často se stává, že neukáznění
řidiči vjíždí do zatáčky rychle a středem (mě se to stalo s bílým dodávkovým vozidlem, co vozí
u nás na vsi ubytované brigádníky, dodávka mě vytlačila až na krajnici, málem až do příkopu),
větve nebezpečně zasahují do silnice z obou směrů i před zatáčkou a to u obou krajů silnice,
řešením je vyřezání cca 10 m pásů stromku a keřů tak, aby bylo vidět do zatáčky z obou stran.
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Úsek od konce Semínovy Lhoty až k lesu ve směru na Paldu jen pro jednosměrný provoz!
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přerostlé větve stromů a keřů zasahují na mnoha místech nebezpečně do vozovky, větve
výrazně zmenšují šířku vozovky, reálně je zde silnice průjezdná jen pro jedno auto a to jedoucí
středem, bohužel někteří bezohlední řidiči (již zmíněných bílých dodávkových vozů, i jiní řidiči)
nepřizpůsobují svůj styl a rychlost jízdy havarijně zúžené vozovce, vytlačují protijedoucí řidiče
ke krajnicím do přerostlých větví, mě se to stalo a poškrábal jsem si lak u svého nového vozu,
řešením je vyřezání větví zasahujících do vozovky od tratě až k lesu a to obě strany silnice,
pokud se nebude konat ze strany ÚDRŽBY SILNIC Jičín v řádu dní, tak umístit značky pro
jednosměrný provoz a obousměrný zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhy.

Předcházejme společně nehodám, eliminujme rizika a berme tuto žádost jako pozitivní aktivitu občanů!
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