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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Městský úřad Buštěhrad obdržel dne 25. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace.

K Vašemu dotazu Vám sděluji následující:
1. Informace ohledně provedených úkonů k revitalizaci ulice Tyršova:
 Dne 7. 12 byli osloveni zástupci dopravní policie (por.
), Odboru
dopravy kladenského magistrátu (p.
) a KSÚS (
) s žádostí
o termín společného jednání na MěÚ Buštěhrad.
 Během prosince 2017 arch.
obešel všechny obyvatele bydlící kolem křižovatky
u ZŠ (neboť tam jsou navrženy nejrazantnější změny) a návrh s nimi projednal.
 Dne 18. 12. 2017 se na MěÚ konalo veřejné setkání s prezentací studie a diskusí s
občany.
 Dne 30. 1. 2018 byla studie projednána na MěÚ se zástupci dopravní policie, Odboru
dopravy a KSÚS (p.
, p.
, za KSÚS p.
) za
účasti ing. arch.
. Arch.
připomínky dále zohlednil ve studii.
 Na začátku února 2018 byl odkoupen od manželů
pozemek parc. č.
1531, který zasahuje do chodníku na Tyršově ul.
 Dne 16. 4. se konala na MěÚ schůzka s ing.
, ředitelem VKM,
kde jsme vodárny informovali o našem záměru a požádali o zahrnutí vybudování
nového vodovodního řadu v Tyršově ulici do plánu investic VKM.
 Dne 19. 4. se konala na MěÚ schůzka s ing.
z ČEZ Distribuce, a.
s., kterého jsme rovněž informovali o záměru a požádali o zahrnutí nového
podzemního vedení el. rozvodů do plánu investic.
 V současnosti připravujeme výzvu k plnění zakázky malého rozsahu na zhotovení
projektové dokumentace pro ÚR a SP na akci revitalizace Tyršovy ulice (včetně
vypracování výkazu výměr a rozpočtu, inženýrské činnosti a organizaci VŘ na
zhotovitele). Budeme oslovovat tři firmy, odeslání výzvy předpokládáme ke konci
příštího týdne.
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2. Stav jednání ohledně osazení dopravních značek: Byla uskutečněna jednání s odborem
dopravy Magistrátu Města Kladna. Na tomto základě byla vyvolána společná schůzka
pracovníků odboru dopravy Magistrátu města Kladna, Správy a údržby silnic Středočeského
kraje a Okresním ředitelstvím policie České republiky, dopravní policií. Bylo uskutečněno
místní šetření v ulici Tyršova. Výsledkem této schůzky bylo vyspecifikování a zadání
požadavku na osazení ulice Tyršova dopravním značením. (viz. příloha).

S pozdravem
Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka
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Lfdost o stanoveni mistnf ripravy

SDZ

.

Na z6kladd na5eho jedn6ni dne 27. 3. 2018 za i(asti p. R. Vlasat6ho - KSUS v Bu5tdhradd, V6m
zasililm Z6dost o stanoveni mistni ripravy SDZ v TyrSovE ulici na vjezdu smdr od Kladna do
BuStdhradu.

Drivodem pro mistni ripravu je nebezpednf stav kdy projiLdEjici vozidla nerespektuji rychlost, zhkaz
vjezdu n6kladnich automobihi a ohroZuji pii pohybu chodce a hlavnd ddti v riseku ul.Tyr5ova.
V uveden6m irseku neni chodnik pro pd5i.

D6kuj eme Y 6m za spolupr6ci
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