PETICE
proti zatížení dopravou
v obci Kožušany - Tázaly a v Blatci
Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že v těchto dnech bude možno
projevit Váš nesouhlas proti zatížení dopravou v naší obci
formou podpisu petice. Petice bude k dispozici:
v prodejně Hruška v Tážalech

(od 13. 5.2020 do 21. 5.2020)
v prodejně Marčiva v Kožušanech

(od 22.5.2020 do 29.5.2020).
V případě, že bude podpis jedné osoby uveden vícekrát, bude
započítán pouze jednou.

Text petice:
My, níže podepsání, jako občané a obyvatelé obce Kožušany - Tázaly
a Blatce, stejně jako vlastníci a nájemci nemovitostí nacházejících se
v těchto obcích, jakož i další zainteresované osoby, vyjadřujeme své
znepokojení nad zdejší dopravní situací, kteráje pro násjiž dlouhodobě
neúnosná. Jsme vystaveni obtěžování hlukem a vibracemi
z projíždějících vozidel jednak ze směru od Olomouce a dále ze směru
od obce Dub nad Moravou. Obcí prochází komunikace II. třídy číslo
435 a III. třídy číslo 4353. Komunikace procházející obcí je obklopena
převážně řadovou zástavbou z doby před rokem 1990.

l. Obcí projíždí osobní vozidla, dodávky a malé nákladní vozy, těžké
nákladní vozy do 15 m délky a vozidla s vlekem a návěsové soupravy.
Zejména těžké nákladní vozy a kamionová doprava působí nejen velký
hluk, ale také vibrace okolních domů.

2. Nadlimitní hluk pro obyvatele obce znamená vážný problém
z hlediska kvality bydlení. Dlouhodobé vystavování nadměrnému
hluku a znečištění ovzduší vede k poškození zdraví.
3. I když občané investují do protihlukových opatření, hluk je
všudypřítomně obtěžujícím.

4. V obci je jediný přechod pro chodce bez světelné signalizace,
přičemž v jiných úsecích vozovky je nebezpečné přecházet. Vozidla
v obci často nedodržují předepsanou rychlost a zřídka dávají řidiči
přednost chodcům.
Na základěshora uvedeného žádámeKrajský úřad Olomouckého kraje,
aby se zasadil o to,

l) aby došlo k realizaci opatření vedoucích k větší ochraně života,

zdraví a majetku osob v obci Kožušany - Tázaly a obci Blatec,
2) aby došlo k realizaci zákazu vjezdu vozidel s hmotností
nad 12tun do obce Kožušany - Tázaly a Blatce,

3) aby výhledově do budoucna došlo k pokládce tichého asfaltu
na komunikaci II. třídy č. 435.

Petiční výbor:
Petr Pospíšil (Tázaly)

Ing. ZdeněkKubíček (Tázaly)
Robert Vojtek (Blatec)

