Městský úřad Rovensko pod Troskami

Náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
Tel: 481382236, e-mail: m.u@rovensko.cz

ROZDĚLOVNÍK

ČJ: 416/2018/2

V Rovensku p.Tr., 29.5.2018

Věc: Stížnost
Město Rovensko pod Troskami podává stížnost, která se týká řešení situace, vzniklé v souvislosti s realizací objízdné
trasy z komunikace I.třídy I/35 a havarovaného mostního provizoria v prostoru stavby nového propustku v
Radvánovicích. Z důvodu havárie a tím vzniklé nebezpečnosti bylo ve čtvrtek 24.5.2018 s okamžitou platností
rozhodnuto o objízdné trase přes Rovensko pod Troskami.
Město Rovensko pod Troskami není absolutně vhodné pro zatížení dopravou z komunikace I.třídy. Toto se projevilo
již v prvních hodinách objížďky, kdy došlo k mnoha kolizním situacím, jízdám kamionů po chodnících (možno doložit
fotografií), tím jejich projetí, podrcení obrubníků. Dochází nejen ke škodám na majetku města, ale i ohrožení občanů
minimálně na jejich zdraví. Z tohoto důvodu byly starostkou města požadovány betonové zábrany do dvou kritických
částí města, snížení rychlosti dopravní značkou. Následně byla požadována instalace dočasného přechodu pro
chodce v Komenského ulici, aby se především starší občané dostali alespoň do obchodu. Přecházení ulice především
v dopoledních hodinách je pro méně mobilního člověka hrou o zdraví, ne-li o život. Podotýkám, že ve městě jsou
pouze dva přechody pro chodce a to na náměstí a u školy. Běžným jevem je, že ani skupině dětí na přechodu pro
chodce, vedených učitelkou, auta nezastaví.
S žádostí o pomoc při této výjimečné situaci byla oslovena Policie ČR Turnov a dopravní oddělení Semily, Městský
úřad Turnov Odbor dopravy v Turnově, Krajská správa silnice Libereckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic správa
Liberec.
Výsledkem bylo 10 ks dopravních značek (směrovací deska), které první projíždějící kamion rozmetá. V pondělí
přibyla dopravní značka zákaz vjezdu nákladních automobilů směrem na Štěpánovice, který téměř nikdo
nerespektuje. Žádost o dočasný přechod pro chodce nebyl schválen, nebylo schváleno ani zvýraznění míst pro
přecházení před čp. 110 ul. Komenského a čp. 160 ul. Revoluční. Všichni úředníci se zaštiťují nutností řádných
žádostí, nutným kolečkem kladných vyjadřovaček a zpochybňováním potřebnosti řešení požadavku.
Dojem z celé páteční a pondělní anabáze? Absolutní beznaděj a hlavně jistota, že v případě mimořádného nebezpečí
se musíme spolehnout jenom sami na sebe. O potřebách je rozhodováno od stolu a hlas zástupce města není vzat
v potaz. Neumíme řešit mimořádné situace. A to se jedná pouze o objížďku.
Z výše uvedených důvodů byla dnes zaslána Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, žádost o urychlenou
instalaci mostního provizoria a nesouhlas města Rovensko pod Troskami s vedením objízdné trasy.

S pozdravem

Jiřina Bláhová, starostka

Odesláno dle rozdělovníku:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
Krajská správa silnic Libereckého kraje, Mládeže 632/32, 460 01 Liberec
Liberecký kraj, odbor dopravy, U Jezu 642/ 2a, 460 01 Liberec
Město Turnov, odbor dopravy, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Policie ČR, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, Nám. Dr.E.Beneše 24, 460
32 Liberec
Policie ČR, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225,
513 15 Semily

Na vědomí:
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

