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Změna přednosti v jízdě v křížení ulic Mírová a 5. května
Vážení spoluobčané,
jak jsme informovali již včera, došlo ke změně přednosti v jízdě v křížení ulic Mírová
a 5. května.
Nově je hlavní komunikací krajská silnice č. 332, která projíždí naším městem směrem od
Lysé na Labem a dále pokračuje na Straky a Nymburk. V tomto ohledu se jedná o logický
návrat k historickému značení, kdy do tohoto pondělí trvající stav byl dle některých
pamětníků tehdy vynucen zejména působením armády.
Aktuální "staronové" značení si klade za cíl upřednostnit v jízdě řidiče jedoucí po krajské
komunikaci s násobně větším dopravním vytížením, a naopak zpomalit ulici Mírovou v
úseku průjezdu sídlištěm. Ta je zde navíc křižována dvěma rušnými přechody pro chodce, po
kterých přicházejí děti do základní školy. Denně na zmíněných přechodech stojí v ranních
hodinách strážník městské policie a bývá častým svědkem rychlé jízdy neukázněných řidičů.
V neposlední řadě chce město touto změnou zvýšit bezpečnost při výjezdu od nádraží s
frekventovaným pohybem autobusů. Řidiči se dříve museli mnohdy spoléhat ve výhledu
směrem k Balonce pouze na instalované zrcadlo, které se zvlášť v chladných a sychravých
dnech zamlžuje. Výjezd proto často představoval "ruskou ruletu".
Samozřejmě každá změna vyžaduje svou adaptaci. Prosíme proto zejména všechny místní
řidiče, aby této změně věnovali maximální pozornost a aby věnovali maximální
pozornost dopravnímu značení. Křižovatka je nyní označena dvěma dopravními značkami
"STOP", z nichž jedna je umístěna na reflexím podkladu. Dále je doplněno vodorovné
značení s vyznačením hranice křižovatky a nápisem "STOP" a provizorní vodorovné značení
vyznačující hlavní komunikaci. Až to počasí a okolnosti dovolí, bude dokresleno standardní i
zbývající vodorovné značení. V místě jsou instalovány dopravní značky upozorňující na
změnu přednosti v jízdě doplněné o výstražnou světelnou signalizaci a v exponovaných
časech pomáhají preventivně řidičům také naši strážníci. Město v tomto ohledu dělá pro
bezpečnost maximum, ale to nejdůležitější je na Vás, na řidičích. Je nutné se věnovat řízení!
V nejbližších dnech bude upravena přednost v jízdě také v křížení ulice Mírová s
Ostravskou. I zde bude instalována dopravní značka "STOP" v ulici Mírová a ulice
Ostravská bude hlavní komunikací v celé své délce. Také o této změně budete opětovně
informováni až to bude aktuální.

Všechny výše uvedené změny byly projednány s odborníky, zástupci Městské policie
Milovice, policisty a DI Nymburk a dále komisí pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality a komisí pro urbanistický rozvoj, výstavbu a zeleň s jednoznačným doporučením.
V zářijovém čísle milovického Echa pak vyšla k těmto změnám podrobnější informace.
Zvolený způsob značení, tedy "STOP" místo např. jen "Dej přednost v jízdě", má nyní
zejména zvýraznit realizovanou změnu. Do budoucna chceme projednat možné "zmírnění"
této přednosti a nebo v ideálním případě vybudování kruhové křižovatky. Za současných
podmínek to však není možné.
Vážení řidiči, buďte na svých cestách, nejen u nás v Milovicích, opatrní a ohleduplní!

Děkujeme.

