Informace o krocích starosty obce Rokytá vedoucích ke snížení frekvence dopravy v obci Rokytá a o
nápravě havarijního stavu silnice III/26827 po skončení uzavírky
Vážení spoluobčané, stejně jako většině z Vás, tak i mě trápí enormní nárůst dopravy přes naši obec.
Ten je způsobený nerespektováním schválených objízdných tras v souvislosti s uzavírkou silnice II/268
na hranicích Libereckého kraje.
Rád bych Vás informoval o krocích, které jsem v této záležitosti prozatím učinil.
Prvním krokem, který má za cíl pokusit se odklonit vozidla na schválené objížďky, je zaslání žádosti na
Krajské ředitelství Policie ČR o určení doplnění dopravního značení, tak aby byl pouhý průjezd naší obcí
zakázán. Nevím, zda má tato žádost naději na úspěch (vyjádření Policie zatím nemám), ale považuji za
potřebné začít tímto pokusem.
Dále jsem odeslal 2 žádosti o pomoc při rozhodování o přidělování financí na generální opravu „naší“
silnice Krajskému úřadu Středočeského kraje, který je majitelem této komunikace. Tato oprava je nám
již několik let slibována a jsem přesvědčen, že po skončení uzavírky bude opravdu nutná. Jak sami jistě
registrujete, stav této silnice se den ode dne horší.
První z těchto žádostí jsem zaslal Mgr. Jiřímu Bejlovcovi – vedoucímu oddělení pozemních komunikací
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Druhou žádost jsem zaslal Mgr. Ondřeji Lochmanovi, který vedle funkce Předsedy výboru pro dopravu
Krajského úřadu Středočeského kraje, zastává i funkci poslance parlamentu ČR, kde je členem
Hospodářského výboru pod jehož hlavičkou funguje podvýbor pro dopravu, jehož je předsedou.. O
havarijním stavu „naší“ silnice je již z minulosti informován – projednávali jsme mj. v rámci setkání
starostů na podzim loňského roku.
Případné Vaše dotazy rád odpovím buď na známém telefonním čísle 777 328 808, prostřednictvím
mailu, nebo osobně. Rovněž budu rád za sdělení Vašich postřehů, námětů, či návrhů, které by mohly
jakkoliv pomoci s řešením tohoto problému.

S pozdravem

Antonín Marek, starosta obce Rokytá.

