Schůzka technického a dopravně-bezpečnostního výboru.
Pondělí 20.9.2021 od 17:30 hodin v hasičské zbrojnici v Třebověticích.
Přítomni: R.Málek, J.Tobolka, H.Bergman, R.Nedomlel, D.Řežábek,
Nepřítomni: P.Hlavatý, J.Hušek – omluveni
Hosté: M.Tobolka
Programem schůzky jsou návrhy na zlepšení bezpečnosti chůze a dopravy v našich obcích.
-Hlavním bodem je úkol zadaný ZO:
1. Pod číslem usnesení č. 69/2021, ve znění - ZO pověřuje Technický a dopravně – bezpečnostní
výbor k předložení návrhu postupu ke zvýšení bezpečnosti pro přecházení u křižovatky u
zvoničky v Třebověticích.
-

Dále pak žádosti z řad občanů na řešení níže uvedených míst:

2. Třebovětice:
- Retardéry do uličky od Bednářových ke staré hospodě např. před Fričovy a shora před
mostek (řidiči nerespektují rychlost, značka je nezajímá a hrají si zde děti, příp. jedou na
kolech).
- Retardér před dětské hřiště směrem k rybníku (cca mezi Holečkovy a Herinkovi, řidiči
nerespektují rychlost).
- Instalaci zrcadla do zatáčky u paní Bednářové (před dům č.p. 30), auta odbočující do této
ulice ze směru od COOPu na Hořice nevidí auta jedou ze směru od Hořic .
- Přechod od autobusové zastávky na druhou stranu (k zahradě Tobolkových).
- Křižovatka u Růžičků (rybníka v Třebověticích) – rozhledové poměry a bezpečnost
přecházení
3. Cerekvice nad Bystřicí:
- Retardér (příp. přechod) na silnici z Velkého Vřešťova do Cerekvice, aby zbrzdili před
místem, kde přechází nejen děti od školy na zastávku autobusu.
Žádné další návrhy nebyly členy výboru navrhnuty.
Usnesení:
Dopravně bezpečnostní výbor navrhuje ZO:
1. Vystavění chodníku směrem od Tomášků podél plotu u Pokorných ke křižovatce kde
vybudovat přechod pro chodce směrem ke zvoničce, kde pokračovat v chodníku a
vytvořit další přechod pro chodce v místě u Tobolků k bývalé hospodě.
Další variantou je umístění přechodu přímo u Tomáškových, případně blikající značky
pozor děti. Varianty nechat prověřit a vyprojektovat firmou zabývající se dopravním
řešením.
2. -Komunikaci u „Bednářů“ navrhuje řešit jednosměrným provozem směrem od hospody,
čímž by bylo vyřešeno i nepřehledné najíždění na komunikaci z druhé strany (je ještě
nutné provést průzkum mezi občany bydlícími v této lokalitě)
-Umístění retardéru u dětského hřiště nechat prověřit dopravní firmou
-Rozhledové poměry a bezpečnější přecházení na křižovatce u Růžičků vyřešit umístěním
většího, přehlednějšího zrcadla
3. Místo pro přecházení je již řešeno a momentálně je zpracováváno firmou INKA.
Zapsal: Radovan Málek

Zkontroloval: D.Řežábek, J.Tobolka

