DODATEK č.1
K PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE NA ROKY 2013 – 2014
A VÝHLED JEJÍHO ROZVOJE DO ROKU 2018
I.

Úvodní ustanovení
Na základě usnesení č.9 z veřejného jednání Zastupitelstva obce č.6. z 1.7. 2014 je zpracován tento dodatek k Programu rozvoje obce na
uvedené období.
Vydáním tohoto dodatku je zajištěno, že studie Dopravní obslužnosti obce Hovorčovice, zpracovaná společností Projekce dopravní Filip s.r.o.
v červnu 2014 je pro potřeby obce trvale dostupná a tvoří nedílnou součást Programu rozvoje obce. Tím je zajištěno, že při realizaci obsahu
Programu bude obsah a závěry studie zohledněny.

II.

Obsah Studie dopravní obslužnosti a její využitelnost pro potřeby obce
A. První část studie – svazek „ Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“
 Je zaměřen na místní komunikace na území obce
 Obsahuje vyhodnocení rizikových faktorů mající vliv na vznik kolizních situací v provozu a v jejich důsledků může dojít k dopravním
nehodám
 Specifikuje konkrétní místa v obci s uvedenými rizikem, specifikuje pro tato místa výši míry rizika.
 Pro jednotlivá místa příslušně doporučuje preventivní řešení k odstranění , či minimalizaci rizika z dopravy v obci.
Doporučení z obsahu této části studie je vhodné postupně uvádět do praxe a to podle finančních možností obce.
B. Druhá část studie – svazek „ Analýza přepravních vztahů“
 Je zaměřen na hlavní obslužné komunikace obce a to jak uvnitř obce, tak ke spojení s okolím.
 Zohledňuje vlivy dopravy v obci v širších vztazích ve vazbě polohy obce v trase spojení do Prahy a vlivů této skutečnosti na hustotu
dopravy.
 Definuje dopady na stav dopravy v důsledku realizace další výstavby v obci.
 Definuje rizika plynoucí ze všech uvedených skutečností a záměry/doporučení k minimalizaci těchto rizik.
Doporučení z obsahu této části studie je vhodné:
a.) Uvádět do praxe ve vazbě na realizaci příslušných oblastí z Programu rozvoje obce a finančních možností obce
b.) Před zahájením realizace příslušného úkolu z obsahu Programu rozvoje (zejména developerské projekty) vždy zohlednit obsah
této části studie

III.

Dostupnost dokumentace studie




V elektronické podobě je studie uložena spolu s jedním výtiskem u majetkové správy obecního úřadu
Jeden výtisk je uložen jako příloha zápisu o jednání č.6. Zastupitelstva obce z 1.7. 2014.
Pro potřeby obce je využíván výtisk uložený na majetkové zprávě.
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