
Podnět občanů obce Psáry 

k vyjasnění situace spojené se stavební uzávěrou v rámci akce „II/105 Psáry - průtah, 

rekonstrukce“ 

Dosavadní vývoj 

Dne 22.5.2020 byl na obecním webu zveřejněn příspěvek místostarostky Vlasty Málkové  

http://psary.cz/aktuality/stavba-ii105-psary-prutah-uzavera-komunikace. 

Zde se občané mj. dověděli, že „dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude 

v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné 

uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme 

informovat“. 

Dne 29.5.2020 (tj. pouhé tři kalendářní dny před zahájením uzávěry!! ) byl na obecním webu 

zveřejněn další příspěvek místostarostky Vlasty Málkové 

http://psary.cz/aktuality/stavba-ii105-psary-prutah-nove-informace 

Zde se občané dověděli, že „Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu 

k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem“ a dále že  „Od 15.6.2020 dojde 

k úplnému uzavření tohoto úseku.“ V návaznosti na takto vymezenou uzávěru je zde popsána i 

příslušná objížďka. 

Z přílohy http://psary.cz/sites/default/files/aktuality/7753/a-b.pdf  připojené k tomuto příspěvku se 

však dovídáme, že předmětem „Úplné uzavírky  - Etapa 1“ bude zeleně vyznačený úsek mezi 

můstkem u Rubínu a křižovatkou Na Návsi - tedy zcela jiný úsek, než byl uveden výše. Této 

uzávěře neodpovídají žádné objízdné trasy. 

Jako vrchol vzniklých zmatků lze označit informaci obsaženou v dalším připojeným materiálu - 

http://psary.cz/sites/default/files/aktuality/7753/d1-d9e.pdf 

Zde je jako předmět uzávěry pro změnu označen celý úsek mezi křižovatkou Na Návsi a budovou 

OÚ Psáry. (tedy souhrn obou úseků uvedených výše). Z tohoto materiálu dále nijak nevyplývá, že by 

uzávěra měla být rozdělena na nějaké etapy. Navíc pro úsek mezi křižovatkou Na Návsi a můstkem u 

Rubínu opět není stanovena žádná objízdná trasa.   

 

Shora uvedený příspěvek místostarostky Vlasty Málkové ze dne 29.5.2020 byl následně spolu 

s částečnými kopiemi obou zmíněných příloh distribuován do poštovních schránek občanů naší obce 

pod názvem „Oznámení občanům - základní informace o uzávěře“. Takže ti občané, kteří pravidelně 

nesledují webové stránky obce, se o vzniklé situaci mohou dověděl až při nedělním návratu 

z víkendových pobytů. 

 

Požadavky 

 

S ohledem na shora uvedené nesrovnalosti požadujeme, aby byly ze strany vedení obce Psáry  

neprodleně zveřejněny následující informace: 

 

a) jaký bude skutečný rozsah stavební uzávěry, zda je tato uzávěra rozdělena do nějakých etap, jaké 

jsou termíny těchto etap a zejména jaký je termín jejich ukončení a jaký je termín ukončení celé 

uzávěry 

http://psary.cz/aktuality/stavba-ii105-psary-prutah-uzavera-komunikace
http://psary.cz/aktuality/stavba-ii105-psary-prutah-nove-informace
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b) jaké budou objízdné trasy pro úsek uzávěry mezi můstkem Rubínu a křižovatkou Na Návsi - jde 

o objízdné trasy pro vozidla dosud vyjíždějící z ulic Na Stráni a Pod Vápenkou na ulici Psárská, 

například zda bude možný průjezd kolem pekárny do ul. Kutná a dále do Libře, Jesenice, případně 

další; 

 

c) zda a kdy bude možné projít pěšky ze Psár na Štědřík (např. při cestě na poštu, Obecní úřad, 

k obvodnímu lékaři nebo na zastávku autobusu). 

 

d) jak bude v uzavřené lokalitě řešen odvoz komunálního odpadu - vč. separovaného odpadu a jak 

bude umožněn příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému (hasiči, sanitky, apod.) 

 

e) proč nebyli občané, jichž se plánovaná uzávěra bezprostředně týká, v předstihu řádně informováni  

 

f) kdo je za vzniklou situaci odpovědný  

 

 

V Psárech dne 31.5.2020 

Podpisy občanů: 


