POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Analyticko právní oddělení – k rukám p. Drábka
Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 - Zbraslav

Ve Všechromech dne 14.9.2012

Žádost o zjednání nápravy
Na základě našeho telefonického rozhovoru z dnešního dne vám posílám bližší informace o situaci
kolem dopravního značení křižovatky silnic II/107 a III/1015 v obci Všechromy (části obce Strančice) a
žádám o zjednání nápravy níže uvedených pochybení policejního orgánu, zejm. poskytnutí požadovaných
informací o dopravních nehodách v místě a kvalifikované posouzení návrhu na úpravu dopravního
značení.
Na základě podnětu několika zdejších občanů projednal Osadní výbor Všechrom v únoru 2012 návrh na
úpravu dopravního značení křižovatky silnic II/107 a III/1015 (podrobnosti viz. zápis na
www.vsechromy.cz/zapisy/zapis05_15_02_2012.pdf - bod č. 3) a předložil ho zastupitelstvu obce
k projednání. Na základě rozhodnutí zastupitelstva podal starosta žádost o schválení tohoto návrhu na
Odbor dopravy a správních agend MěÚ v Říčanech. Ve sdělení Ing. Douši k předmětnému návrhu se
kromě jiného uvádí, že Policie ČR zde v několika uplynulých letech neeviduje žádnou dopravní nehodu
(viz. www.vsechromy.cz/OU/Krizovatka/Sdeleni%20OD.pdf).
Ze zkušenosti zdejších občanů však jednoznačně vyplývá, že tato informace je nepravdivá, jelikož
dopravní nehody jsou zde naopak velmi časté a u většiny z nich byli viděni příslušníci Policie ČR. Proto
jsem podal na Policii ČR žádost o poskytnutí informací o evidovaných dopravních nehodách v této
křižovatce, v odpovědi npor. Boučka z DI Mnichovice (Čj: KRPS-311812-2/ČJ-2012-011406) jsou však
uvedeny informace o dopravních nehodách „v okolí Všechrom“, „v k.ú. Všechromy“ a „na místní
komunikaci v obci Všechromy“ apod., tedy informace, které jsem v žádosti vůbec nepožadoval a se
situací v předmětné křižovatce nijak nesouvisí. Vzhledem k tomu, že můj soused např. jen v létě 2012
viděl v této křižovatce dvě dopravní nehody, u obou podle jeho slov byla i Policie ČR a v odpovědi
nebyly vůbec zmíněny, je zřejmé, že poskytnutá informace je navíc neúplná.
Více informací na www.vsechromy.cz nebo www.vsechromy.cz/zpravodaj/zpravodaj3612.pdf - článek
Nebezpečná křižovatka.
Vzhledem k tomu, že předmětná křižovatka je svým řešením nestandardní a dochází zde velmi často
k nerespektování dopravního značení (které je prokazatelně nedostatečné) a následně k častým dopravním
nehodám (i vážným), a že postup silničního správního úřadu i policejního orgánu je nepřijatelný a
neslučitelný s řádným výkonem veřejné správy, žádám o vaši pomoc, za kterou předem děkuji.
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