
Příloha č. 5 – Výtah z dokumentů, zaslaných KMČ k dopravní 
problematice 

 

Bydlím na ulici Hamerská. Enormní provoz na ulici Hamerská, který byl v době uzavírek 
hlavního průtahu městem ještě navýšen, je neúnosný a východní tangenta v případě ulice 
Hamerská, nic neřeší. Zjednodušeně řečeno, Hamerská je využívána jako zkratka 
mezi Přerovskou a Lipenskou, a v době uzavírek průtahu městem, se naučil tuto zkratku 
používat i ten, kdo ji doposud neznal.  

Plně chápu nutnost rozvoje města, mimo jiné i díky rozvoji průmyslu a s tím spojenému navýšení 
provozu dopravních prostředků, ale nemělo by se tak dít za každou cenu a bez ohledu na občany 
města.  

V čem tkví problém? Svršek, ani podloží vozovky není na takové zatížení konstruován. Dochází 
k postupnému borcení a destabilizaci podloží, propadu kraje vozovky a následnému tlaku 
na základy budov.  

Naměřené hodnoty otřesů jsou děsivé. Amplituda otřesového prohybu podlahy je 3,9mm 
a vibrace obvodového zdiva jsou přepočteny průměrovým číslem Magnitudo 4,1. To je stejné, 
jako by budova byla vystavena permanentnímu zemětřesení o síle 4,5 st. na Richterově 
stupnici. Hygienicky přípustné otřesy jsou u obytných budov 128 za 24 hodin. V našem 
případě se jedná v průměru o 3600 otřesů za 24 hodin. To je z velké části zapříčiněno 
nerovností povrchu vozovky (překop pro kanalizační vpusť u zastávky MHD, mimochodem je 
vpusť nejvyšším bodem na vozovce a tím neplní svůj účel a já mám před domem při sebemenším 
dešti moře), ale hlavně proto, že je velký provoz nákladních vozidel, které mimo jiné 
nerespektují rychlostní limit v obci. O hlukovém zatížení ani nemluvím. 

Co z toho vyplývá? Dům, ve kterém žiji 44 let, začíná praskat, došlo k poškození napojení 
na veřejnou kanalizační síť a do suterénu mi tekly splašky. Tato situace se postupně stává 
neudržitelnou a mně docházejí prostředky a nápady jak zabránit dalšímu poškozování mého 
domova. Jediné možné řešení je omezení nákladní dopravy v místě staré zástavby, tzn. od křížení 
ulic Hamerská - Staškova až po křížení s železniční vlečkou závodu Milo, osadit značkou B4 
Zákaz vjezdu nákladních vozidel, s tím samozřejmě spojené návěsti na přístupových 
komunikacích. 

V minulosti jsem prosadil několik změn. Od dočasné zastávky MHD pro ZŠ a MŠ Holice na ulici 
Hamerská, až po realizaci trvalé zastávky. Nový chodník od Macáka až po poslední dům 
před přejezdem vlečky Milo je realizován také díky mé aktivitě a město to nestálo ani korunu, 
protože výstavba byla zajištěna firmou Plynomont. Smutné je, že dodnes není tento chodník 
zaevidován a proto neprobíhá jeho úklid (sníh, listí atp.) jako v ostatních částech Holice. 

Pokud si říkáte, co ten člověk o tom může vědět a zkouší si tady tahat triko? Má původní profese 
je "Mostař-statik, pro silnice, mosty, železnice a letištní plochy“. 

Všechna měření proběhla na certifikovaných přístrojích a dle platných norem. 

[1] Nařízení vlády č. 272/2011.  



[2] ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva  

[3] ČSN ISO 4866+Amd.1 a Amd. 2 Vibrace a rázy – Vibrace budov – Směrnice pro měření a hodnocení jejich účinků na budovy.  

[4] ČSN ISO 2631-1 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 1: Všeobecné požadavky.  

[5] ČSN ISO 2631-2 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz).  

[6] Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2001. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bohužel se něco bude muset dít v nejbližší době. Opět mě po návratu domů z cest totiž čekalo 
nemilé překvapení ve formě investice ve výši 25.000,- na poškozeném domě. V podstatě se tato 
nemovitost stala neprodejnou. Je to tak na bagr, nebo kompletní rekonstrukci. Přitom poslední 
rekonstrukce proběhla v roce 2002. Můj rodný dům a nejen ten, takový provoz nevydrží. 
Za tento rok byla investice do nutných oprav více než 140.000,- to je průměrná roční hypotéka 
za nový rodinný domek. 

Ještě jedno doporučení. Pořiďte si, nebo si můžete zapůjčit občanskou radiostanici CB, nalaďte 
kanál 10 a chvíli poslouchejte. Budete překvapeni kolik kamioňáků se chlubí v éteru, 
za jak dlouho, nebo jakou rychlostí projeli Hamerskou. 

Další poznatek. Nechápu účelnost policejního měření rychlosti na Přerovské u křížku, nebo na 
druhé straně u bilboardu pneu N&N. Měří tu rychlost proto, že je to pro ně jednoduché? 
V tomto úseku je jen několik firem a dvě benzínové pumpy a minimální provoz chodců a 
v podstatě tu nikdo nebydlí, navíc je zde rychlost omezena na jedné straně semafory a na straně 
druhé kruhovým objezdem. Proč si nestoupnou na ulici Hamerská?! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Situace je kritická! 

Na domě se mi začínají objevovat praskliny stále častěji. Proto jsem nechal vše řádně opravit 
a vymalovat, v domnění, že co oči nevidí, to srdce nebolí. Jenže to tak jednoduché není. 
Po necelém týdnu jsou praskliny zpět, a to v mnohem lepší kondici. Nová je trhlina ve štítové zdi. 
Dokonce mě zastavil soused pan Flaks a celý vyděšený se mě ptal, co se děje, že mu praskl štít. 
Pro upřesnění, pan Flaks je provozovatel atrakcí (kolotoče, střelnice atp.) a vrací se vždy 
na zimu. Sdělil mi, že tentokrát je to opravdu zvláštní, že při průjezdu těžších vozidel mu 
v kuchyni i obývacím pokoji poskakují a padají skleničky. I já jsem zaznamenal pocitově výrazné 
zhoršení chvění a otřesů budovy. Je evidentní, že se něco začíná dít s podložím (zkapalnění 
podloží jako při menších zemětřeseních?), a to v důsledku dopravního zatížení. 

Neustálé odkládání řešení problému Hamerská, za pomoci výmluv na projekt VT, neochota 
úřadů cokoli řešit a předkládání nepravdivých, klamavých a zavádějících informací ohledně VT 
mě již nebaví.  
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