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Věc: Žádost o stanovení místní úpravy dopravního značení

Obracíme se na Vás se žádostí o změnu místní úpravy dopravního značení, původně navrženého v
projektové dokumentaci stavby „STAŠOV – NADE VSÍ“. Tato změna se týká komunikace „Větev C“.
Navrhujeme změnu jednosměrného dopravního režimu dle přiloženého situačního nákresu
s platností od data kolaudace stavby.
Původně navržený jednosměrný provoz na větvi „C“ ve směru od východní větve „A“ k západní místní
obslužné komunikaci je pro nás, obyvatele nemovitostí s vjezdy na komunikaci „C“, nevyhovující.
Výjezd po větvi „D“ je po strmě stoupající komunikaci, výjezd po větvi „A“ je také stoupající a
vyžaduje výrazné zpomalení při odbočení vpravo na komunikaci „C“. Obě varianty jsou pro obyvatele
v zimním období problematické.
Při horší sjízdnosti, z důvodu sněhu nebo námrazy, je bezpečný vjezd na komunikaci větve „C“ pouze
od západní strany, tzn. od pomníčku.
Tuto navrženou změnu odsouhlasili obyvatelé nemovitostí u větve „C“ (viz. příloha č. 1 a 2).
O souhlasná stanoviska jsme zažádali Obec Stašov a Dopravního inspektorát PČR v Berouně. Kopie
těchto dokumentů jsou přílohou této žádosti a budou Vám zaslány po schválení příslušnými úřady.
Výhody navržené změny místní úpravy:
1) Vyšší bezpečnost dopravy v zimním období
2) Snížení automobilového provozu v centru obce oproti původnímu návrhu. Ten navrhuje
výjezd veškeré dopravy z větví A, D a C do středu obce. Při změně směru bude výjezd všech
vozidel na východní stranu k větvi A. Provoz od centra obce tak bude snížen o vozidla
používající k vjezdu větev D.

Za kladné vyřízení navržené změně dopravního značení na komunikaci větev „C“ předem děkujeme.
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