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Zpráva o dopravní situaci v obci Grymov
Vážení občané,
v návaznosti na množící se dotazy a stížnosti ohledně dopravní situace v obci Grymov, si Vám
touto cestou dovoluji podat aktuální zprávu v této věci.
Dne 24.6.2019 bylo do datové schránky doručeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci
povolení úplné uzavírky provozu na silnici I/55 ul. Polní v Přerově v době od 1.7.2019 do
28.7.2019, přičemž přes naši obec měla být vedena pouze tranzitní doprava do 12 t na trase Zlín
– Olomouc (Ostrava). Po předchozích zkušenostech jsem k tomuto odeslala nesouhlasné
stanovisko, kdy jsem sdělila, že dopravní situace je v Grymově neúnosná. Přes nesouhlasné
stanovisko obce bylo dne 23.7.2019 vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o
povolení úplné uzavírky ul. Polní do dne 28.7.2019.
Po tomto rozhodnutí bylo do datové schránky obce dne 26.7.2019 doručeno další oznámení o
zahájení správního řízení, a to o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/55 ul. Polní
v Přerově (uzavírka poloviny šířky vozovky), a to v době od 29.7.2019 do 26.12.2020. Dle
oznámení má být na silnici Polní zachován provoz pro dopravu do 3,5 t ve směru jízdy z ulice
Tržní do ulice Lipnická nebo Velká Dlážka, přičemž veškerá doprava nad 3,5 t na trase Přerov –
Olomouc (Ostrava) má být vedena přes obec Grymov.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná uzavírka a plán vedení objízdných tras je pro obec Grymov
naprosto nevyhovující, odeslala jsem téhož dne nesouhlasné vyjádření k návrhu částečné
uzavírky s odůvodněním, že ze strany občanů se hromadí stížnosti jednak na počet automobilů a
zejména kamionů, tak i na jejich rychlost, kdy v obci se naprosto běžně nedodržuje předepsaná
rychlost 40 km/h, a to i přesto, že máme v obci měřící zařízení. Obcí projíždí pravidelně
v denních hodinách cca 40 kamiónů za hodinu, ve frekventovaných hodinách se tento počet
navyšuje až na 70 kamionů za hodinu. Dále jsem uváděla, že občané nemohou bezpečně přejít
přes cestu a ani bezpečně automobily vyjíždět ze svých domovů, kdy navíc v obci je několik
zatáček, které jsou nepřehledné a z důvodu nedodržování rychlosti tedy i nebezpečné. Současně
jsem upozornila na nepřetržitý hluk ze silnice, kdy pravděpodobně dochází k překročení
stanovených hygienických limitů hluku a dále, že většina domů se navíc nachází v blízkosti
cesty, kdy panuje obava, že z důvodu intenzivní kamionové dopravy dojde k poškození těchto
domů.
Stejné vyjádření bylo téhož dne, tj. 27.7.2019 odesláno jako stížnost na dopravní situaci, a to jak
Statutárnímu městu Přerov, tak ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Současně jsem pak po
domluvě s Policií České republiky odeslala oficiální žádost o zajištění policejních hlídek za
účelem kontroly rychlosti a dodržování pravidel silničního provozu.
Ze strany Statutárního města Přerov byla dne 5.8.2019 doručena odpověď, ve které město
přesouvá veškerou odpovědnost za dopravní situaci na Olomoucký kraj jako vlastníka silnice a
odmítá jakékoliv řešení či pomoc s naší situací.
Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy, jsem byla kontaktována
telefonicky s návrhem schůzky s úředníky odboru na místě samém, tzn. v naší obci. V rámci
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schůzky se budu snažit dojednat zavedení bezpečnostních opatření – přechodu pro obce, ostrůvku
apod.
Dále byla dne 12.8.2019 doručena rovněž odpověď ze strany Policie České republiky, dle které
budou policisté kontroly zajišťovat v nepravidelných intervalech a s ohledem na kapacitu
zdejšího dopravního inspektorátu.
Budu Vás nadále informovat o vývoji situace.
S pozdravem
Mgr. Lenka Zbytovská, starostka

