
  
From: Pavel Vybíral  
Sent: Sunday, August 02, 2015 10:52 PM 
To: odo@mesto.rosice.cz  
Subject: Fw: Tetčice - Neslovická - prosím předat panu por. Skokanovi, a panu vedoucímu 

  
na vědomí 
  

From: Pavel Vybíral  
Sent: Sunday, August 02, 2015 9:34 PM 
To: krpb.osdp.ding.podatelna@pcr.cz  
Subject: Tetčice - Neslovická - prosím předat panu por. Skokanovi, a panu vedoucímu 

  
Dobrý den pane poručíku, 
  
   podle Vašich pokynů - z pátku – 31.7.2015, 15.00 – Vám předkládám ucelenou PD, v list. 
podobě – zítra doručím na DI - vč. vlečných křivek 
  
   Jak analýza ukazuje, dokonce i R12 není úplně dostatečný 
  
  Stopu vozidla jsem stanovil jako bych projížděl s nákladem sám – napoprvé, nic jsem 
dodatečně neupravoval – vyznačil jsem ji body představovanými křížky - na pravé straně čela 
vozidla – po provedení analýzy se mně potvrdilo, že stopu nijak vylepšit nelze – např. vyjet 
více do protisměru – by mohlo znamenat nákladem srazit někoho na chodníku ... 
   Nutno vzít v úvahu, že zde nejde o běžný řidičský manévr, tedy že řidič od řidiče se budou 
ve stopě poněkud lišit – podobně jako při couvání 
  
   Myslím, že dále nemá cenu věc rozebírat – prosím, dejte mně k tomuto návrhu Vaše 
souhlasné stanovisko    
  
   Protože jde o jedinou komunikaci, která propojuje poměrně rozsáhlou přilehlou lesní 
oblast s dopravní sítí, je nutno křižovatku provést v souladu s potřebami lokality 
  
   V dalším se již opakovat nebudu, moc prosím o vstřícné vyřízení návrhu – ve smyslu spr. ř. a 
dalšího souv. zákona 
  
   Znovu jen dodávám, že nejde o změnu podstatně odlišnou od podmínek SP – ve smyslu s.z. 
- tam se vlečné křivky ... nepředkládaly – tedy že momentálně postačuje souhlas oslovených, 
a prostřednictvím PD skutečného stavu. Pokud by někdo chtěl, nechť se ve smyslu spr.ř. 
provede SP – ale bez obstrukcí 
  
   Omlouvám se, chci, aby byly jen dobré vztahy, ale na této opravě budu trvat – je to 
názorem občanů ..., a vedení obce to znovu připomenu  
  
   Pro urychlení spolupráce dávám na vědomí: 

1. Obec Tetčice  
2. OD Rosice  
3. SÚS Brno 



Děkuji, s pozdravem 
Pavel Vybíral 
Tetčice, Palackého 17, 664 17 
737 121 147, 546 412 941 
  
 


