Materiál na nejbližší jednání Zastupitelstva obce Strančice

Název: Omezení tranzitní dopravy na území obce Strančice
Předkladatel: Ing. Hana Jarošová
Odůvodnění: Obec Strančice se vzhledem ke své poloze stává stále více zatíženým silniční
dopravou, ve které tvoří nezanedbatelnou část nákladní doprava. Vzhledem k těsné blízkosti
hlavního města Prahy a dálnice dochází v posledních letech k nárůstu těžké nákladní tranzitní
dopravy. Řidiči nákladních vozidel si průjezdem po komunikacích v k. ú. Strančice jednak
zkracují cestu ve směru na dálnici D 1, do logistických center na okraji Prahy a také se
vyhýbají úsekům komunikací s povinností placení mýtného. Obec Strančice je díky
narůstající intenzitě tohoto druhu dopravy stále více zatěžováno negativními vlivy s dopravou
souvisejícími, jako jsou např. imise, prach, hluk, otřesy, poškozování komunikace
projíždějícími kamiony apod.
Novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích umožňuje omezení nebo zákaz
tranzitní dopravy vozidel o hmotnosti 12 tun a vyšší na silnicích II. a III. třídy, obec má nyní
reálnou možnost tuto nepříznivou dopravní situaci vyřešit.
Obec by měla zpracovat návrh zákazu tranzitní dopravy na komunikacích obcí přímo
procházejících, a to na silnici III/1015 a III/1016 ve Strančicích a dále hlavních komunikaci
v obcích Otice a Všechromy (III/00323, III/00324, III/00325) které jsou v majetku
Středočeského kraje a řidiči je upřednostňují před komunikacemi vyšších tříd při cestě na
dálnici. Na komunikacích III/1015 a III/1016 jsou umístěny základní a mateřská škola obce,
čímž dochází k velkému ohrožení dětí. V rámci tohoto procesu by měl být návrh projednán
s dotčenými orgány státní správy, příslušným DI Policie ČR a s ostatními dotčenými subjekty.
Bude také nutné zadat vypracování projektové dokumentace ke zmíněnému návrhu a to
odbornou kanceláří nebo firmou zabývající se dopravním inženýrstvím.
Cílem projektu by měl být zákaz tranzitní dopravy vozidel o hmotnosti 12 tun a vyšší na
výše uvedených komunikacích III. třídy procházejících obcemi Strančice, Otice a
Všechromy a převedení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na stávající síť dálnic a
silnic I. a II. třídy.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Strančice souhlasí s návrhem na omezení tranzitní dopravy na
silnicích III/1015 a III/1014 ve Strančicích a dále na silnicích III. třídy v Oticích a
Všechromech (III/00323, III/00324, III/00325) a ukládá vedoucímu úřadu ve
Strančicích zajistit zahájení realizace tohoto projektu.
2. Zastupitelstvo obce Strančice souhlasí s uvolněním 140 000 Kč z rozpočtu obce na
projektovou dokumentaci na omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích III/1015
a III/1014 a dále na silnicích III. třídy v Oticích a Všechromech (III/00323, III/00324,
III/00325).
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