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Věc: stanovisko obce Lešetice k tzv. druhé části obchvatu mezi křižovatkou na Brodě a Bohutínem
Přestože obec Lešetice nebyla vyzvána k přímé účasti jednání, týkající se zmiňované druhé části obchvatu,
považujeme za důležité, se vyjádřit.
Pravděpodobně dle odborných studií, očekáváte odklon dopravy směrem do centra města Příbrami, nikoliv směr
Příbram – Milín. Jinak nám zcela uniká fakt, že k jednání byla osada Brod přizvána a obec Lešetice, nikoliv.
Nebo snad předpokládáte, že se auta v osadě Brod „rozplynou“ a nebudou v jejich trase směrem Brod – Lešetice –
Milín a napojení např. na R4, pokračovat?!?
Je velmi záslužné, že se případnou realizací, vyřeší dopravní situace v obcích Bohutín, Vysoká Pec a v městské části
Příbrami – Březové Hory, ale že to zatíží jiné obce, jako je ta naše a ani nepovažujete za vhodné nás informovat, je
opravdu k zamyšlení. Můžete nám sdělit, z jakého důvodu, tak pověřené osoby neučinili?!?
I přes tuto pro nás nepochopitelnou skutečnost, nepozvání a nemožnost se vyjádřit, činíme tak sami a proaktivně,
a to především s ohledem na bezpečnost a dopad životního prostředí našich spoluobčanů.
Obec Lešetice sděluje následující:
k výše zmiňované části obchvatu, máme zásadní připomínky a požadujeme k nim vaše vyjádření:
Je naprosto jasné, že zmiňovaný obchvat přinese výrazné zhoršení životních podmínek, a to jak v podobě zvýšení
hlučnosti, prašnosti, ale především ve zvýšení hustoty dopravy na stávající komunikaci I. třídy č. 66
Zvýšení hustoty dopravy, způsobí výrazné zpomalení a komplikace vnitřní dopravní infrastruktury
v obou směrech Příbram – Milín, kde hrozí i riziko kolize dopravních tras.
Z důvodu bezpečnosti požadují zastupitelé vyřešit situaci na křižovatce Lešetice – Konětopy, která je
součástí silnice I. třídy č. 66 a požadují:
a) vybudovat a vyznačit nástupní ostrůvky pro autobusovou hromadnou dopravu v obou směrech
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b) vyznačit jízdní pruhy křižovatky – vjezdy a výjezdy, odbočovací pruhy včetně komplexního vodorovného značení
křižovatky
c) obnovit přechody pro chodce + osadit světelnými semafory
d) snížit v prostoru křižovatky rychlost na 50 km/hod
e) zpevnit mostek přes potok na vyšší zatížení provozu nákladní dopravy
f) vybudovat stoupací pruhy a podél silnice I/66 vybudovat chodník Lešetice - Milín
g) vybudovat protihlukové stěny, osazené zelení
h) vzhledem k nárůstu dopravy/hlučnosti na silnici I. třídy č. 66, požadujeme realizovat tzv. tichý asfalt/gumový,
kdy díky vzduchovým bublinám, může být provoz na takovém povrchu, až o 4 decibely tišší
ch) vybudovat nadchod pro chodce
i) instalovat tzv. lamače světel proti odrazu světel např. z kamionů, neboť u silnici jsou přímo přilehlé domy
Případně navrhujeme celou situaci vyřešit umístěním kruhového objezdu na křižovatce Lešetice – Konětopy, což by
výše uvedené body vyřešilo.
Děkujeme za vaše vyjádření, a to ke každému námi uvedenému požadavku.

za Obecní úřad Lešetice
Jaromír Nusl - starosta

