Tuněchodské okénko 2/2014
Informace z obce
Dopravní situace v obci
Na základě stížností občanů na špatnou dopravní situaci v obci byly obecním úřadem navrženy změny v místní úpravě
provozu na komunikacích (zřízení nových přechodů pro chodce, zvýraznění dopravního značení pro přechod pro
chodce u ZŠ a MŠ a dočasné snížení rychlosti u ZŠ a MŠ v době uzavírky silnice Chrudim-Ostřešany ) a Policie ČR
byla požádána o vyjádření k těmto úpravám.
Obecní úřad obdržel od Policie ČR tato stanoviska (zkráceno) :
Stanovisko k úpravě a zvýraznění dopravního značení u přechodu u ZŠ a MŠ : „Doporučujeme upravit toto místo
vhodným stavebním opatřením, např. zúžením dopravního pásu, vybudováním středního dělícího ochranného
ostrůvku, vytvořením vysazené chodníkové plochy, místním zúžením, dále doporučujeme přechod opatřit osvětlením
s odlišným zbarvením světla, které zajistí viditelnost chodců z obou směrů. Jsme toho názoru, že přechod je
dostatečně až nadstandardně označen dopravním značením a uvedené změny by byly v rozporu s § 78 odst. 2 zákona
č. 361/2000 Sb., kdy se dopravní značení smí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu.“
Reakce OÚ na toto doporučení ze strany dopravního inspektorátu:
1. osvětlení s odlišným zbarvením světla – toto doporučení nic neřeší, vzhledem k tomu, že přechod je využíván
hlavně ve dne;
2. stavební úpravy, potažmo dělící střední pás – z důvodu průjezdu těžké zemědělské techniky není tato úprava taktéž
možná.
Stanovisko ke zřízení nových přechodů nebo míst pro přecházení: „ V případě zřízení přechodu pro chodce je nutné,
aby splňoval rozhledové podmínky dle ČSN a dále také intenzita chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve
špičkové hodině v daném místě musí splňovat podmínky pro zřízení přechodu dle ČSN. Přechod musí být z obou
stran osvětlen osvětlením s odlišným zbarvením světla. Místo pro přecházení musí také splňovat rozhledové
podmínky dle ČSN a také intenzita chodců a vozidel ve špičkové hodině musí splňovat podmínky pro zřízení místa
pro přecházení.“
Reakce OÚ na toto doporučení :
OÚ nechá vypracovat dopravním projektantem studii, která umožní nebo neumožní zřízení nových přechodů pro
chodce nebo míst pro přecházení. Pro požadavky obce připadají v úvahu místa pro přecházení, pro která platí stejné
podmínky jako pro přechod pro chodce, s tím rozdílem, že nemusí být vybudováno nákladné osvětlení nad
přechodem.
Stanovisko Policie ČR ke snížení rychlosti u přechodu u školy v době uzavírky silnice Chrudim-Ostřešany: „Uzavírka
komunikace je stanovena v době prázdnin, kdy není zvýšená frekvence chodců na daném přechodu pro chodce

(zejména dětí ze ZŠ a MŠ) a dále také s ohledem na skutečnost, že v obci jsou pro zvýšení bezpečnosti chodců
vybudovány chodníky, nesouhlasíme s umístěním dopravního značení pro snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 30
km/hod.“ (komunikace Ostřešany – Chrudim byla již zprovozněna v druhé polovině srpna 2014).
Nařízení obce – zákaz podomního prodeje
Dne 1. 6. 2014 začalo platit Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Na
příjezdových komunikacích byly umístěny informační tabule s oznámením tohoto zákazu.
Některým z Vás však není jasné, jak se bránit, když Vám nějaký podomní nabízeč nebo prodejce zazvoní u dveří.
Nejjednodušší a účinné by bylo v těchto případech neotvírat. To ale nejde tak doslova. Takže postoupíme o stupeň dál.
Jestliže u Vás někdo zazvoní, Vy otevřete, uvidíte cizího člověka, slušně oblečeného, který se Vás zeptá, jestli máte
chvilku čas. Už v tomto momentě byste měli zavětřit a odpovědět, že čas máte na jiné věci, ale ne na cizího člověka,
kterého jste si nepozvali. Když ještě ani v této fázi nejste v obraze, o co jde, v žádném případě nepustíte tohoto cizího
člověka , byť úžasně slušně vypadajícího, dál do domu – potom už by byla každá rada drahá. Předpokládejme, že
slušně vypadající člověk – většinou mladý – na Vás mezi dveřmi spustí nějakou nabídku nebo Vás zahrne dotazy, od
kterého dodavatele odebíráte elektřinu, plyn, na jaké matraci spíte, čím vysáváte a podobně. Nebudete ztrácet čas a
nervy tím, že ho necháte mluvit, přerušíte jej, že nic nechcete, rozloučíte se a zavřete dveře. Můžete jej také upozornit,
že v Tuněchodech máme vyhláškou zakázán podomní prodej. Pokud budete slušní, vyžádáte si od prodejce průkaz –
buď pracovní nebo průkaz totožnosti a zkusíte si alespoň základní údaje – jako firmu, číslo průkazu a podobně
zapamatovat. Všimli jste si, že Vás neposíláme do kuchyně pro tužku a papír, abyste si mohli údaje z předloženého
průkazu opsat a nahlásit je na obci – to by se Vám také mohlo stát, že pokud nezavřete dveře, dostane se Vám
prodejce do domu a jste tam, kde jste být nechtěli. Ale udělat to můžete. V žádném případě však nezapomeňte zavřít
dveře, byť Vám to připadá neslušné. Mějte na paměti, že neslušné je také přijít k cizímu člověku bez předchozího
ohlášení – což tento prodejce dělá. Takže mu jen oplácíte stejnou mincí.
Pokud se Vám podaří nějaké identifikační údaje prodejce či nabízitele získat, rozloučíte se s ním, zavřete dveře a
údaje co nejdříve předáte na obci. Jen tak nebude zákaz prodeje bezzubý a obec může stíhat konkrétního prodejce
v přestupkovém řízení.
Co je u nás nového
Obec získala od Ministerstva obrany ČR dotaci na opravu pomníku obětem světových válek ve výši 144.000 Kč.
Pomník opravuje firma Radek Teplý, Mikulovice, bude dokončena na podzim a celkové náklady budou činit 181.000
Kč.
Do základní školy byly na jaře pořízeny nové lavice v hodnotě 73.000 Kč.
V dubnu byla firmou Sklenářství Trojtlar Chrudim opravena okna v kostele. Polovinu z celkové částky 9.248,- Kč
uhradila Římskokatolická farnost Mikulovice. Na podzim bude opraven portál kostela za cca 60.000 Kč, polovinu
opět uhradí Římskokatolická farnost Mikulovice.
Na jaře proběhla oprava rybníka ve Valachovně, materiál a zemní práce stály cca 36.000 Kč, ostatní práce byly
provedeny svépomocí členy MS Tuněchody.
V pátek dne 21. 1istopadu se uskuteční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Přesný čas svozu a místa
jednotlivých zastávek budou zveřejněna na úřední desce a vyhlášena místním rozhlasem.
V průběhu letních prázdnin provedla firma IFASO Chrudim rekonstrukci umývárny v MŠ Tuněchody. Celkové
náklady činily 353.820 Kč.
V průběhu října proběhne kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v místní sokolovně. Předpokládaný
náklad rekonstrukce bude činit cca 700.000 Kč.

Umývárna mateřské školy před rekonstrukcí ….

a po rekonstrukci.

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …
V roce 2013 se narodila Sabina Korbelová, v letošním roce se narodili Milada Anna Baláž, Mikuláš Pokorný a Adam
Záruba.

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !
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