Dopis od OV Hlavňov pro ÚO Náchod
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Píši vám za občany Hlavňova. Od 31.3.2014 je po komunikaci v
naší vesnici vedena objížďka. Přestože je průjezd vesnicí omezen rychlostí, velká většina řidičů, toto
omezení nedodržuje a ohrožuje bezpečnost pohybu jak chodců tak cyklistů, vlastně i těch slušných
řidičů. Máme před sebou prázdniny a můžeme očekávat, že život pro nás i případné návštěvníky naší
vesnice, bude tímto obtížnější. Prosím bylo by možné, obsadit některou z částí vesnice pravidelnou
hlídkou, která by dodržování pravidel silničního provozu zajistila?
Ráda bych kladnou odpověď tlumočila na našem příštím jednání osadního výboru.
Děkuji
Za Osadní výbor Hlavňov
předseda Monika Hrnčířová

Reakce
Dobry den paní Hrnčířová,
děkuji Vám za Vaši informaci, kterou využijeme jako poznatek při dohledu nad bezpečností silničního
provozu. Vaši žádost nyní evidujeme na Dopravním inspektorátu v Náchodě, přičemž v rámci našich
možností budeme do obce Hlavňov směřovat namátkový dohled se zaměřením zejména na měření
povolené rychlosti. Všichni policisté DI Náchod byli seznámeni s Vámi popsanou dopravní situací a
současně jsem požádal o spolupráci Obvodní oddělení v Polici nad Metují, aby zde prováděli silniční
kontroly a působili tak alespoň preventivně na řidiče. Dnes nás také telefonicky oslovila Městská
policie z Police n/M., že v obci Hlavňov provádějí kontroly řidičů, ale nedisponují měřícím zařízením
rychlosti, proto nás o toto žádají.
Na závěr považuji za nutné Vás informovat o skutečnosti, že DI Náchod má jen devět
systemizovaných policistů, jejichž pracovní náplní je dohled nad bezpečností silničního provozu na
teritoriu okresu Náchod. V současné době je v rámci celého okresu poměrně značné množství
dopravních omezení a uzavírek (např. Č. Kostelec, Náchod, Bukavice, Zbečník) a v rámci toho jsou
stanoveny schválené objízdné trasy. Obdobných žádostí jako je ta Vaše evidujeme již několik v rámci
celého okresu. Současně plníme i další služební úkoly, které nemůžeme pominout. Věřím, že
namátkové měření rychlosti ze strany DI Náchod a preventivní kontroly ze strany OOP Police n/M a
případně i MP Police n/M budou dostačující a povedou ke zlepšení dopravní situace ve Vaší obci.
Nevyskytnou-li se nějaké komplikace, jsou již první dopravní hlídky do obce Hlavňov naplánovány.
S pozdravem
npor. Ing. Pavel Hlaváč
vedoucí DI Náchod

