Nové Středokluky – setkání 17.9.2018
Oprava hlavní komunikace
Během října proběhne oprava hlavní komunikace vedoucí obcemi Kněževes a částí Nové
Středokluky
Oprava bude probíhat ve dvou etapách
1. Etapa – od 1.10. cca do poloviny října – od dálnice D7 až po přejezd přes trať
2. Etapa – od poloviny října do 31.10.2018 – od přejezdu přes trať ke konci vsi směr
Dobrovíz a ke konci vsi směr Středokluky
Po realizaci opravy vozovky je udržitelnost projektu 5 let tzn. nebude umožněn jakýkoli zásah
do opravené komunikace – důvod dnešního setkání.
Z důvodu udržitelnosti projektu starosta navrhuje sjednocení a opravu všech vjezdů
k nemovitostem při hl. komunikaci a upozorňuje občany, kteří by chtěli budovat či opravovat
své kanalizační přípojky že je třeba tak učinit před opravou komunikace.
Obec Středokluky má v této lokalitě částečně připraveno několik projektů k realizaci, u kterých
je taktéž nutné započít společně s opravou komunikace.
Vzhledem k tomu, že zadavatel zakázky na opravu hl. komunikace-Středočeský krajnekomunikuje s obcemi o plánovaných opravách, se starosta o této zakázce dozvěděl náhodně
v červenci.
Po ověření faktů o zakázce Středočeského kraje se ihned pustil do urychlení připravovaných
projektů v této lokalitě. Jedná se o:
-

přechod přes trať – tento projekt je díky zdlouhavému jednání s úřady připravován již
od r. 2015 – většinu povolení již obec má
pěší spojení obcí Běloky – Středokluky – Nové Středokluky – tento projekt od ledna
čeká na úřadě v Černošicích na stavební povolení – po telefonické dohodě bylo obci
přislíbeno urychlení

oba výše uvedené projekty by měli být částečně realizovány společně s opravou komunikace
– jedná so o uložení obrubníků u chodníků a vjezdů, na celkové dokončení i přechodu přes trať
bude mít firma čas do jara 2019. U zahrady KomPot bude společně s vybudováním chodníků
umístěn nový, osvětlený přechod s radarem.
Na výše uvedenou akci bylo vyhlášeno VŘ. Na přihlášení do VŘ je čas do 27.9.2018.
Dotaz: Jak bude probíhat oprava hlavní komunikace? Pokud se jedná jen o opravu povrchu
vozovky jsou to vyhozené peníze. Nutná je i oprava podloží. Bylo by dobré si o opravách
promluvit s hejtmankou a radním pro dopravu.
Oprava bude probíhat dle podmínek VŘ určených zadavatelem – tedy Středočeským krajem,
mělo by to být v podobném rozsahu jako nedávná oprava ul. Kladenské či Lidické ve
Středoklukách. S radním pro dopravu byl na toto téma veden rozhovor už několikrát.

Společně s opravou komunikace dojde pravděpodobně i k opravám kanalizačních vstupů dle
jejich stavu.
Na křižovatce směrem na Dobrovíz se propadá vozovka, pod povrchem je starý kanál, který
byl při předchozí opravě částečně zasypán.
Povrchová voda z vozovky bude svedena do okolní zeleně v místech, kde budou obrubníky by
měl být instalován odvod.
Dotaz: Jednal jste o opravách se starostou Kněževsi?
Ano, vše má prý připravené.
Občané Nových Středokluk budou ještě písemně informováni o průběhu oprav.
Doprava v Nových Středoklukách
V této místní části je od vybudování logistického centra Amazonu neúnosná doprava – jak
osobních automobilů, tak kamionů. Obec již nechala pro zpomalení vozidel nainstalovat radar
a z důvodů bezpečnosti byly osazeny patníky ke kraji vozovky, v úvahu přicházejí i další
bezpečnostní opatření jako např. vyosení vozovky, živý plot u chodníku, zpomalovací semafor
aj. – problémem realizace dopravních opatření je, že ½ silnice je v k.ú. Kněževes.
Námitka: Živý plot by mohl způsobovat nepřehlednost, řidiči neuvidí např. dítě vbíhající do
vozovky.
Snížit dopravu by mohl plánovaný nový sjezd z dálnice D7 a sním spojená nová křižovatka, ze
které by mohl pokračovat obchvat Nových Středokluk k obchvatu Dobrovíze. Po jeho
vybudování by mohlo dojít k uzavření stávající silnice v Nových Středoklukách.
Dotaz: Nenašel by se někdo, kdo by zpracovával data z radaru a odesílal je na PČR?
Tento radar je pouze informační. Ze zasílání nemá obec téměř žádný prospěch. Přesto bude
více urgovat PČR.
Obec aktivně oslovuje okolní obce o spolupráci s jejich městskou policií. Doposud byly všechny
nabídky na spolupráci zamítnuty, a to převážně z personálních důvodů. PČR své hlídky posílá,
ale obvykle ne v dobu, kdy je doprava nejfrekventovanější.
Obec Tuchoměřice plánuje zřízení nové služebny obecní policie – zde by pak mohlo dojít ke
spolupráci.
Požadavek: Po vybudování části chodníku nebyl dosypán kačírek do vzniklého volného
prostoru u chodníku. - žádost o úpravu
Dále byla opravena gula u vjezdu do jednoho z domů, byla obložena bílým kamenem, který se
již nyní rozpadá, bude nutná oprava.

