Zápis z jednání ke skalnímu masivu nad silnicí III/1043 v úseku Zbraslav –
Vrané nad Vltavou „Zvolská homole“ konaný dne 31.1.2013 v budově
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Praha, KÚSK, 31.1.2013
Předmětem jednání bylo řešení rizikového stavu skalního masivu nacházející nad úsekem silnice
III/1043 v úseku Zbraslav – Vrané nad Vltavou. Současné klimatické podmínky výrazně
ovlivňují stabilitu skalního masivu, kterou soudní znalec Ing. Růžička posoudil jako nestabilní a
ohrožující provoz silničních vozidel po uvedené silnici. Klimatické podmínky – počasí
pohybující se kolem bodu mrazu značně ovlivňuje další stabilitu jednotlivých bloků. Střídání
vody a ledu ve zvětralých částech masivu působí velmi negativně.
Pokud nedojde k okamžitým zásahům k zajištění stability skalního masivu musí, být neprodleně
tato dopravní cesta uzavřena provozu veškerých vozidel. Pohyb pod tímto masivem není
bezpečný. Je zde neúnosná míra rizika.
Středočeský kraj dlouhodobě a systematicky pracuje na přípravách sanace nestabilních částí
masivu. Během uplynulého období nechal zpracovat projektové dokumentace pro řešení sanací
nestabilních skalních masivů. Projekty byly zařazeny do Operačního programu Životního
prostředí ke spolufinancování z prostředků EU. Nyní je zadávací dokumentace pro výběrové
řízení na zhotovitele ve schvalovacím procesu. Předpoklad zahájení realizace připravených
projektů je ve II. čtvrtletí roku 2013.
Vzhledem k připraveným projektům nelze provést sanaci skalního masivu z prostředků běžné
údržby neboť by došlo ke změně podmínek s nimiž projektová dokumentace počítá.
Vzhledem k nebezpečnosti pohybu účastníků silničního provozu ve výše uvedeném úseku je
nutné úsek pozemní komunikace neprodleně uzavřít a nařídit objízdnou trasu. Veřejná
autobusová doprava není po tomto úseku vedena.
Uzavírka bude od dopoledních hodin dne 1.2.2013, kde správce komunikace mechanicky uzavře
komunikaci aby nedocházelo k porušování pravidel silničního provozu. Uzávěra bude probíhat
za přítomnosti příslušného cestmistra a pracovníka příslušného silničního správního úřadu.
Starosta obce Vraný nad Vltavou bude neprodleně informovat své občany o uzavírce
komunikace III/1043. Starosta obce Vraný nad Vltavou žádá o průběžné informace o přípravě a
realizaci projektů skalního masivu.
Zapsal: Ing. Vacek
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