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Věc: 

Žádost o povolení k vjezdu 

 

 

     Vzhledem k tomu, že obec Nesovice byla „Rozhodnutím ve věci povolení úplné uzavírky 

krajské silnice II.tř. a nařízením objížďky“ (Vaše značka č.Dop.563/2010-Ku) rozdělena na 

dvě části, žádáme Vás tímto dle zák. 361/2000 Sb. § 77, odst.5 o udělení výjimky pro Obec 

Nesovice s povolením vjezdu tak, aby alespoň obec mohla zajistit nezbytné zásobování. Dle 

vyjádření firem, které zásobují místní část Letošov, nebudou vzhledem k odběru malého 

množství zboží provádět objížďku ve výši 60 km. Pokud by byla objížďka dle původního 

harmonogramu, (2.-12.7.2010, což je pouze 5 pracovních dnů), nebyl by to takový problém.        

Vzhledem k mimořádným událostem, což byly květnové a červnové deště a následná zvýšená 

hladina našich vodních toků a tato skutečnost je dávána jako důvod prodloužení uzavírky, je 

třeba chápat i naše občany, kteří tímto jsou postiženi nejvíce a na tak dlouhou dobu se nelze 

předzásobit. Občané, kteří jsou jakýmkoliv způsobem odkázáni na pomoc druhých 

(pečovatelská služba, doprava stravování, návštěva lékaře apod.) se bez pomoci druhých 

neobejdou a bude na obci Nesovice, jak toto zajistí.  Dále je zde v Letošově velkokapacitní 

kravín, který se neobejde bez denní obsluhy a přísunu krmiva. Mají-li zemědělské stroje 

přejíždět po silnici I/50 (objížďkou), obáváme se , že by z tohoto důvodu vzniklo daleko více 

kolizních a nebezpečných situací, než by vzniklo přejetím této techniky v místě uzavírky. 

V tuto dobu by mohlo být i započato se žňovými pracemi a tyto nelze zvládat jinak než 

přejížděním mezi jednotlivými středisky a tedy i Letošovem. 

     Obec Nesovice proto žádá dle zákona č. 361/2000 Sb., §77, odst.5 ve znění pozdějších 

předpisů o udělení výjimky ze zákazu vjezdu na uvedeném přejezdu (spojka mezi silnicí I/50 

a silnicí II/429 přes žel.trať v obci Nesovice v km 40,955). 

     Pevně věříme, že rozhodnete tak rychle, jak bylo vydáno výše uvedené „Rozhodnutí“. 

     S pozdravem 

       

 

 

 

 

 

 

 

Nesovice, 21.06.2010                  --------------------------- 

       V.Reška, starosta obce 


