Zpráva o dopravní situaci v obci Grymov
Vážení občané,
Po delší době si Vás opět dovoluji informovat o aktuální dopravní situaci v obci Grymov. Od
poslední zprávy proběhlo několik schůzek a jednání jak s pověřenými osobami z Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic, společnosti ZNAKOM, Dopravního
inspektorátu Policie České republiky a Magistrátu města Přerova. Výsledkem bylo zavedení
nového dočasného dopravního značení, a to snížené rychlosti, zákazů předjíždění, upozornění
na chodce ve vozovce. Vzhledem k tomu, že ani dopravní značení neřeší dopravní situaci,
začala jsem opět situaci řešit s Dopravním inspektorátem Policie, kdy byly přislíbeny policejní
hlídky a dále doporučeno, aby se stížnosti na dopravní situaci dále opakovaly. Bohužel
v současné jiné účinné řešení zřejmě není.
V návaznosti na opakované stížnosti ze strany obcí, přes které je vedena objížďka ulice Polní,
se opět tedy začala neúnosná situace řešit. Městská policie Přerov a Policie České republiky se
snaží najít řešení stavu, kdy kamiony nerespektují dopravní značení a nevyužívají náhradní
objízdné trasy, ale naopak stále používají zakázané trasy, a to i přes policejní hlídky a udílení
pokut. Dle dostupných informací jsou stanovené pokuty nižší, než náklady spojené
s využíváním objízdných povolených tras a dle sdělení Městské policie navíc pokuty velice
často nejsou vůbec hrazeny. Dalším problémem je absence místa, kde by mohla policejní
hlídka kamiony bezpečně zastavit, případně je nasměrovat zpět na povolenou objízdnou trasu,
aby řidiči kamionů konečně pochopili, že se jim nevyplatí nerespektovat dopravní značení.
Městská policie spolu s Policií České republiky jednali se starostou Prosenic, který předběžně
přislíbil možnost stavění kamionů jedoucí směrem na Přerov u zemědělského družstva. Dále
se jedná i o variantě zastavování v areálu cukrovaru, aby nemusely kamiony zajíždět do celé
obce. V současné době ještě policie řeší nedostatky v dočasných dopravních značkách, ale
v nejbližších dnech by měly začít provádět kontroly v Prosenicích. Opačný směr je pak řešen
nově u kruhového objezdu na Velké Dlážce. Snad se toto řešení ukáže jako dostatečné a
alespoň částečně uleví dopravě v naší obci.
S pozdravem
Lenka Zbytovská, starostka

