Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje

Ve Vrbové, Pískové a Přední Lhotě, říjen 2015
Věc: Žádost o podporu výstavby kruhového objezdu na křižovatce silnic II/611, II/329 a III/0385 („U Kopečků“)
Vážený pane hejtmane,
obracíme se na Vás jako občané obcí Vrbová Lhota, Písková Lhota a Městské části Poděbrady – Přední Lhota s prosbou o pomoc
při řešení bezpečnosti na křižovatce silnic II/611, II/329 a III/0385 („U Kopečků“). Středočeský kraj připravuje v současnosti
rekonstrukci silnice II/611 od Poděbrad po Kostelní Lhotu a v rámci tohoto projektu by bylo možné přestavět uvedenou
křižovatku na okružní. Zde je několik stručných důvodů, proč se domníváme, že je toto řešení nutné:
1) Nevhodné rozhledové poměry ve stávající křižovatce. Řidiči přijíždějící od dálnice D11 do Poděbrad sledují provoz na
silnici II/611 za svým levým ramenem a nevěnují pozornost dění před sebou, kde přecházejí chodci. Podle veřejné policejní
statistiky zde došlo za posledních 9 let k 13 dopravním nehodám, které byly všechny zaviněny řidičem motorového vozidla.
Byly při nich 2 osoby usmrceny, 1 těžce zraněna, 13 zraněno lehce. V lednu letošního roku byl řidičem sražen chodec při
přecházení k zastávce „U Kopečků“, na místě zasahoval záchranný vrtulník. Z těchto důvodů podporuje výstavbu
kruhového objezdu i dopravní inspektorát Policie ČR v Nymburce.

2) Přecházení na autobusovou zastávku „U Kopečků“. Zastávka je umístěna za křižovatkou a je mimo obec, není u ní
přechod pro chodce a při stávajícím uspořádání křižovatky a šířce komunikace by bylo jeho zřízení obtížné. Zastávku
využívají především senioři a studenti pro cesty z a do Poděbrad, Peček či Prahy. Podle studie zpracované dopravním
inspektorátem Policie ČR v Nymburce jedině kruhový objezd umožní umístění přechodu či místa pro přecházení v blízkosti
zastávky.
3) Změna územního plánu Pískové Lhoty. V srpnu tohoto roku schválilo zastupitelstvo Pískové Lhoty změnu územního
plánu, která počítá s vybudováním rekreačního areálu na východní straně stávající pískovny. Pro přístup na budoucí
koupaliště bude sloužit lesní cesta začínající právě v místě diskutované křižovatky. Již nyní slouží zdejší les k rekreaci občanů
Přední a Pískové Lhoty a poptávka po přecházení v tomto místě bude stoupat.
4) Cyklostezka do Vrbové Lhoty. Dle vyhledávací studie vypracované v roce 2013 je právě trasa od dotčené křižovatky,
podél pískovny a k existujícímu podchodu pod dálnicí D11 nejvhodnější pro budoucí zřízení chybějícího cyklistického
napojení Poděbrad na Vrbovou Lhotu, Ratenice, Cerhenice a Pečky. Záměr vybudovat v budoucnosti tuto cyklostezku
podpořili starostové Poděbrad, Pískové Lhoty i Vrbové Lhoty. Zvýšení bezpečnosti křižovatky je pro budoucí realizaci
cyklostezky klíčovým bodem.
Vážený pane hejtmane, domníváme se, že nynější připravovaná rekonstrukce silnice II/611 je výjimečnou příležitostí, jak s pomocí
evropské dotace vyřešit toto nebezpečné místo a prosíme Vás o podporu záměru vybudovat zde kruhový objezd.
S úctou a poděkováním
Níže uvedení občané Vrbové, Pískové a Přední Lhoty

