Rok: 2022
Číslo: 2
Měsíc: únor
Ročník: XXIX.

Monitoring dopravy.
Na objednávku obce provedla firma Automatizace železniční dopravy Praha,
divize automatizace silniční techniky ve dnech od 16. do 24. listopadu 2021
monitoring dopravy v naší obci.
Radarový přístroj byl umístěn ve Vračovicích u domu čp. 26 (u hlavní silnice
na Chotěšiny) a sledoval dopravu v obou směrech. V uvedeném týdnu projelo
kolem radaru 16 371 vozidel (15 948 osobních aut a 423 nákladních).
Z naměřených dat v součtu za oba směry (z obce i do obce) vyplynulo, že:
• 1 243 vozidel jelo rychlostí do 53 km/h, tedy v rámci maximální povolené
rychlosti v obci s určitou tolerancí měření,
• 2 649 vozidel jelo rychlostí od 53 do 60 km/h,
• 12 479 (tj. 76 %) vozidel jelo rychlostí nad 60 km/h, z toho 878 vozidel jelo
dokonce rychlostí nad 90 km/h.
Z výše uvedeného je jasné, že většina řidičů nedodržuje v obci stanovenou
rychlost a ohrožuje svojí jízdou chodce, cyklisty i jiné řidiče.
Jako řešení navrhují autoři studie oboustranné měření úsekové rychlosti, které by
vedlo ke zklidnění dopravy v obci. Přístroje na měření rychlosti, které by
umožňovaly pokutování neukázněných řidičů, jsou velmi drahé a obec na ně nemá
v rámci
svého
rozpočtu
peníze.
S nezodpovědnými řidiči se potýkají i jiné
obce. Budeme proto jednat s Městem
Vysoké Mýto a dalšími obcemi v rámci
Mikroregionu Vysokomýtsko a hledat
cestu, jak problém vyřešit, stejně
jako možné zdroje financování.
Nutno podotknout, že s umístěním
rychloměrů u silnice musí především také
souhlasit dopravní inspektorát Policie ČR.

Rozpočet obce na rok 2022.
Na webových stránkách obce www.vracovice-orlov.cz se můžete seznámit
s rozpočtem na rok 2022.

Počet obyvatel za rok 2021.
K 31. prosinci 2021 bylo k trvalému pobytu v naší obci přihlášeno 167 obyvatel,
ve Vračovicích 87 osob a na Orlovech 80 osob.
V loňském roce se narodily dvě děti, dva občané zemřeli a jeden občan se
odstěhoval.

Pytle na odpad.
Pytle na plastový a papírový odpad budou doručeny do každé domácnosti.
Čekáme, až je firma Ekola dodá. Odpad se bude svážet dům od domu 1x za měsíc
ve stanovených termínech. Zatím platí stávající pravidla.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 1. března – 15. března – 29. března – 12. dubna – 26. dubna – 10. května.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky) – svozový den pátek: 18. března –
15. dubna – 13. května.
Vytříděný papír: svozový den středa: 2. března – 30. března – 27. dubna.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady, naleznete na:
www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/ekola-ceske-libchavy-s-ro/harmonogram-svozu-odpadu/.

Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

otevřeno

pondělí 17:00 – 19:00 hod.
pondělí 17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

