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Žádost o zvýšení dohledu nad dopravní situací v Rohoznici

Vážený pane nadporučíku,

obracíme se na Vás s opakovanou žádostí o zvýšení dohledu nad dopravou v obci Rohoznice. Tuto žádost jsme 
již psali v letech 2018, 2019 a 2020.

Přes celou obec vede v přímém směru hlavní silnice II/284 a na druhém břehu Bystřice místní komunikace, řidiči  
nedodržují předepsanou rychlost 50 km/hod a 30 km/hod. 

Vždy se dopravní policisté po této žádosti několikrát objevili, zdrželi se jen chvilku, a to v době slabšího provozu 
a poté již nepřijeli. Jedná se o stále se opakující problém, který není systémově řešen. Pokaždé, když dopravní  
policisté přijeli, byli jen na hlavní silnici, nikdy ne na místních komunikacích, i když jsme o to žádali, protože tam 
je rychlost omezena na 30 km/hod a nikdo ji nedodržuje.

Občané si  velmi stěžují  na nedodržování rychlosti,  jsou ohrožováni  chodci  i  cyklisté,  auta nezpomalí  ani  na 
přechodech,  jsou  ohroženy  hlavně  děti,  které  chodí  na  školní  autobus  i  pěšky  do  MŠ  a  ZŠ  v Miletíně. 
Nejkritičtější doba je ve všední dny ráno kolem 7 hodiny a odpoledne po 14 hodině.  

Situaci jsme také řešili s radním pro dopravu KHK panem Řehořem. Situace se nezlepšila, dopravní policisty 
vždy vidíme jenom na hlavní silnici II/300, nezajíždí do Rohoznice na silnici II/284 ani na místní komunikace.

Byli  bychom rádi, kdybyste navrhli systémové řešení dopravní situace. Zastupitelům není situace s  dopravou 
lhostejná a musí řešit podněty od občanů, týkající se bezpečnosti občanů v obci. 

Očekáváme z Vaší strany nápravu dopravní situace v co nejbližší době.

S pozdravem
                          

        

           Miloš Nosek
   starosta
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