
VYJÁDŘENÍ VEDENÍ OBCE K UZAVÍRCE KOMUNIKACE "NAD DOLINAMI"

Preventivní uzavírka rovná se bezpečnost a prevence před skutečným sesuvem půdy

Objízdné trasy jsou běžným opatřením u mnoha staveb a oprav a znepříjemňují nám život. Je třeba 

však mít na vědomí, že jsou zřizovány především v zájmu bezpečnosti lidí. Ve Vranovicích jsme při 

zahájení  stavby  bytového  domu  s  dočasnou  (krátkodobou  –  v  řádu  několika  dnů)  uzavírku 

předpokládali, jelikož se jedná o terén s velkým výškovým rozdílem. Avšak, aby se mohl svah pro 

stavbu zpevnit je napřed třeba zeminu odbagrovat a právě v této fázi došlo kvůli deštivému počasí k 

částečnému sesuvu zeminy. Proto jsme po dohodě se statikem preventivně přistoupili k okamžité 

uzavírce. Vzájmu bezpečnosti obyvatel. Všichni obyvatelé ulice Nad Dolinami a sousedících ulic 

dostali z obecního úřadu do schránek informaci o uzavírce i objízdné trase, s vysvětlením, včetně 

žádosti o pochopení  a poděkování za to.

Objížďka je obyvateli ulice běžně užívanou komunikací

Objízdná trasa je standardní asfaltová komunikace, žádná polní cesta, kterou využívá velká část 

obyvatel ulice Nad Dolinami zcela běžně, a to i v době, kdy jim v tom žádná omezení provozu 

nebrání. Při cestě za prací do Brna , Pohořelic atd., je tato cesta dokonce kratší, než ta dočasně 

uzavřená.  Uzavírka nad stavbou platí pro automobily. Pěší, cyklisté i rodiče s kočárky zde mohou 

projíždět,  či  procházet  bez omezení.  Jak dlohou dobu bude opatření  trvat  závisí  na počasí,  ale 

předpokládáme, že zhruba do měsíce, by mohl být svah stabilizován a omezení dopravy skončí.

Zajištěny jsou veškeré služby i  pro ulici  Nad Dolinami,  včetně údržby komunikace,  i  té 

objízdné, či zajištění svozu odpadu. Omezení dopravy bude trvat pouze po nezbytně nutnou dobu. 

Projektová dokumentace byla řádně zpracována, pro stavbu bylo vydáno stavební povolení. 

O zahájení stavby byl Stavební úřad informován.

Vyjádření anonymních obyvatel ulice Nad Dolinami o tom, že na ně nikdo nebere ohled mně 

mrzí, protože je tomu právě naopak. Z omezení provozu nemáme radost, ale ten ohled spočívá 

právě v opatření, kterým chceme předejít možnému neštěstí, či mnohem horším problémům.

Kompenzaci  snad  nespokojení  anonymní  obyvatelé  naleznou  v  neustálém  zlepšování 

podmínek pro  bydlení  v  obci.  K tomu patří  i  výstavba zmiňovaného bytového domu,  v  němž 

naleznou bydlení mladé začínající rodiny i ty, které se chtějí v obci usadit natrvalo. 

Každá  činnost,  i  ta  nejlépe  míněná,  s  sebou  přináší  nejrůznější  typy překvapení,  někdy 

dočasná omezení pro obyvatele. Věřím ale, že při troše dobré vůle se to dá pochopit a za to všem 

děkuji.
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