
Protokol č. 2/2009
z kontroly státního dozoru nad silnicemi

podle zákona číslo 552/1991 Sb. o státní kontrole,

V územním obvodu obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Rokycany,
podle zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

za MěÚ Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 33720 Rokycany

Datum: 2.3. 20099,00 hod.

OBECNí ÚŘAD Cis dopor

CHEZNOVICE ./#~glll

Do!Io:
ZpraCOvatel

- 3 -03- 2009
/, ,//

Č. j.: pří/o : Ukl, znak

III/lil ,/
1JJ/hJ

Jméno a příjmení:
Pavel Brada
Por. Cibulka PČR DI Rokycany

Místo: křižovatka místních komunikací v obci Cheznovice

Čas zahájení místního šetření: 9,00 hod

Předmět kontroly:
Prošetření žádosti obec Cheznovice ze dne 28. 1.2009 ne řešení problémové křižovatky na místní
komunikaci v obci.

Zjištěný stav:
Křižovatka místních komunikací je přehledná bez dopravního značení. Na křižovatce je upravena
přednost dle § 22 odst. 2 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací, v platném
znění.

Závěr místního šetření:
Osazení svislých dopravních značek upravující přednost v jízdě se nám jeví jako nevhodné, neboť
křižovatka se nachází v lokalitě rodinné zástavby, kde jsou všechny křižovatky upraveny s předností
dle § 22 odst., 2 zákona Č. 361/2000 Sb., (přednost zprava).

Nesouhlasíme s osazením svislého dopravního značenÍ.
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Cheznovice

Městský úřad Rokycany
odbor dopravy
Jaromír Kalčík
vedoucí odboru
33701 Rokycany

Č.j.: 48/09 Vyřizuje: Dudlová Cheznovice: 28. 1. 2009

Vážený pane vedoucí,

na základě předběžného telefonického hovoru dne 27. 1.2009 mezi námi, Vás žádáme o účast při
místním šetření a o pomoc ve věci řešení problémové křižovatky na našich místních komunikacích
(označené na přiloženém mapovém snímku). Místní šetření je vyvolané některými značně rozhořčenými
občany na jednání zastupitelstva obce dne 22. 1. 2009. Dne 14. ledna 2009 na výše uvedené
křižovatce došlo k dopravní nehodě (během posledních pár let prý již po šesté) a vedení obce dle občanů
se s tímto problémem bude zabývat až tehdy, až dojde k smrtelnému úrazu.
Obec má zpracovaný .Pasport dopravního značení na MK" firmou FLOP - dopravní značení s.r.o.,
Sulkov 666, 33021 Líně, schválený Policií ČR Rokycany, dopravním inspektorátem, ppor.Cibulkou.

Místní šetření svoláváme na: pondělí dne 2. března 2009 v 9 hodin na místě samém.

S pozdravem

Přizváni: Policie ČR
dopravní inspektorát
ppor. Cibulka
Rokycany

Bankovní spojení:
KB Rokycany
č.ú.2423381/0100

IČO:
00258750

Tel./Fax:
371 793407

E-mail:
cheznovice@volny.cz
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Policie ČR
Okresní ředitelství
dopravní inspektorát
ppor. Cibulka
337 01 Rokycany

Č.j.: 48/09 Vyřizuje: Dudlová Cheznovice: 28. 1. 2009

Vážený pane ppor. Cibulko,

na základě telefonického hovoru dne 27. l. 2009 mezi námi Vás žádáme o účast při místním šetření
a o pomoc ve věci řešení problémové křižovatky na našich místních komunikacích (označené
na přiloženém mapovém snímku). Místní šetření je vyvolané některými značně rozhořčenými
občany na jednáni zastupitelstva obce dne 22. l. 2009. Dne 14. ledna 2009 na výše uvedené
křižovatce došlo k dopravní nehodě (během posledních pár let prý již po šesté) a vedení obce dle občanů
se s tímto problémem bude zabývat až tehdy, až dojde k smrtelnému úrazu.
Obec má zpracovaný .Pasport dopravního značení na MK" firmou FLOP - dopravní značení S.r.o.,
Sulkov 666, 330 21 Líně a Vámi schválený dne 29.3.2007.

Místní šetření svoláváme na: pondělí dne 2. března 2009 v 9 hodin na místě samém.

S pozdravem

nR E ~ C~~~:'::~~~::i;,ďI .:.~~

~

~~- .-_-n-·-·'·::' r ,:r' j)5 \J:~ .J._ - ..J...• « '. - - .-'"

.;~.': li ( !; 'j-~

Hana tup ová
starostka

Přizváni: MěÚ Rokycany
odbor dopravy
Masarykovo nám. 215
Rokycany

Bankovní spojení:
KB Rokycany
č.ú.242338110100

IČO:
00258750

Tel./Fax:
371 793407

E-mail:
cheznovice@volny.cz
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