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V Dolních  Jirčanech 6. 4. 2021

K rukám pana starosty Milana Váchy, Radě a zastupitelstvu obce Psáry

PETICE ZA ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A
DOBUDOVANÍ  INFRASTRUKTURY  ULIC U STUDNY.

MEZILESÍ, DUHOVÁ

dle či. 18 Listiny základních práv a  svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o  právu petiénim

Vážený pane starosto, vážená Rado. vážené zastupitelstvo obce Psáry -  Dolní Jirčany,
my níže podepsáni prostrednictvim této petice žádáme o  urychlené řešeni havarijního stavu
komunikaci  v  katastru  Dolní  Jirčany,  ulice  U  Studny,  Mezilesi  a  Duhoval Stav ~tech'to
pozemních  komunikaci  v  průběhu  let  degraduje  na  neúnosnou  miru.  která  přinási
ekologickou zátěž, poškozuje zdrávi a  snižuje bezpečnost.

?avalicí, p,ř', stup obce v  po(:lobé náhodného zasypáváni děr jen zvyšuje cenu uspokojivého
rašeni, ̂ zhledem  k  tomu,  že individuálni  pokusy  o  nalezeni  řešeni'nevedly  ^žádnému
konstruktivnimu  návrhu,  dohodli  jsme  se  k  podání  hromadného  podnětu  najednáni
zastupitelstva.

Někteří z  nás tady žiji přes dvě desítky let a za celou dobu se řešeni nijak nepohnulo.

.

prvé, řadé jde °  obecnou bezPecnost a  to jak pěších, tak i  nemotorových a  motorových
vozidel Stav komunikace v  žádném případě neumožňuje rychlost jízdy stanovenou pro jízdu
v  obci a^bez ohledu na zmínku  o  přizpůsobení  jízdy podmínkám  by měla být v  téchto ulicich
taxativně snížena maximálni rychlost, ideálně formou obytné zóny na 20 km/h, jako je tomu
v  okolních  ulicich. které jsou  v daleko lepším stavu.

Bezpečnost je navic ohrožena nezabezpečeným kanálem v  ulici Duhová nedaleko pozemku
Ing. Tomáše Kobližka -  parcela 351/3.

Dále v  připadá srážek vzniká na předmětných  komunikacích  hluboké bláto, které čini cestu
nesjizdnou a  je nebezpečim jak pro pééi, tak pro cyklisty i motoristy a  hrozí riziko škod" na
zdrávi Nemluvě o  materiálních škodách, které vznikají na soukromém majetku nejen niže
podepsaných. Nánosy bahna znečišťuji také hlavni komunikaci Dolnojirčanská.
Na to navazuje ekologický dopad -  vzhledem k  tomu, že po dešti je průchod danou
komunikací spise bojovým cvičením v  orném poli, než chůze po normální cestě, jsme nuceni
k  nadměrné péči o  oděvy, obuv, kočárky i  dopravni prostředky,  což vede ke zbytečně
zvýšené spotřebě vody -  potažmo čističky vod. Opět můžeme přičíst  i  zátěž v  podobě
nadměrného použiváni čisticích  prostředků.

Druhotný efekt vede k  tomu, že jsme nuceni použit motorizovaný prostředek i v  okamžicich,
kdy  by  to  nebylo  nutné,  Pěšky  to  bohužel  někdy  nejde,  což  prokazatelně  vede k
nadměrnému opotřebeni motorových vozidel.

A.



Naopak za sucha docházi k nadměrnému vířeni  prachu, který má negativni vliv na zdrávi
V  neposlední  řadě konstatujeme, že několik z  nás již utrpělo majetkové škody v  podobě
poškozováni  našich  vlastních  příjezdových  cest  a  garáži  nánosem  bahna, '  proražené
pneumatiky  nebo zablácené fasády a  ploty.

Veškera  snaha o  konstruktivní  řešeni  je ze strany OŮ odsouvána s  odkazem na nutnost
předchoziho vybudováni vodovodu, kanalizace, ukončeni stavebních  práci a  pod.

cméné °  téchto. vécech se mluvi již řadu let, aniž by došlo ke konkrétnim činům, které by
vedli k  uspokojeni, přestože byly vypracovány projekty, které zřejmě již z  časových důvodu
propadly a  nebyl stanoven ani čas, kdy by k tomu mělo dojit.

Jsme si vědomi složitosti celé situace, ale stávajici stav je již neakceptovatelný  a  proto tímto
požadujeme:

1  Neodkladně uvést cesty ulic U  Studny,  Mezilesi a  Duhová do trvale bezpečného.
sjízdného a  udržitelného stavu.

2.  Harmonogram  dokončeni  inženýrských  síti  v  ulicích  U  Studny,  Mezilesi  a  Duhová.
Tedy kdy budou tyto ulice plně zasíťované.
U studny chybi vodovodní  řad a  kanalizace.
Mezilesi a  Duhová chybi vodovodni řad.

3  Dobudováni veřejného  osvětleni části ulic Mezilesi a  Duhové.

My niže podepsáni jsme v  součtu přispěli  obci na modernizaci a  rozvoj infrastruktury  přes
dva  miliony  korun  českých.  Žádáme proto,  aby  se  alespoň  část  těchto  prostředků
investovala  do řešeni  minimálně 1. bodu.

DékL^eme.

Petiční  výbor:

Jiři Rozkošný,

Lenka Grácová, 

Rastislav Packo,

Petiční výbor může zastupovat jakýkoliv člen petičního výboru.
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