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Náš společný projekt ke zvýšení bezpečnosti u silnice
I. třídy, která prochází naší obcí.
Vážení spoluobčané od roku 2015 se snažíme najít cestu jak zlepšit
dopravní situaci v naší obci.
Po mnoha jednáních a za podpory Krajského ředitelství Policie České
republiky a Odboru dopravy, Libereckého kraje se nám podařilo najít cestu.
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, pracoviště Liberec vyslyšelo
naše problémy a začalo s námi spolupracovat. V současné době je na
světě projekt, který řeší vjezd do naší obce.
Realizací by mělo dojít ke snížení rychlosti přijíždějících vozidel a na
druhou stranu i na výjezdu od hranic se doprava zklidní.
Realizací projektu s názvem „I/13 Habartice, vjezd do obce“, se vybuduje i
zastávka pro autobus, který přijíždí od Frýdlantu a na druhé straně bude
také již moderní zastávka autobusu. Bude prodloužen chodník až ke
komunikaci k odbočce ke hřbitovu, aby přicházející občané nemuseli jít po
krajnici silnice.
V souvislosti s tímto projektem, který realizuje ŘSD ČR se zastupitelstvo
Obce Habartice v srpnu 2017 dohodlo a odsouhlasilo realizovat chodník od
horní zastávky autobusu v délce 216 m a šířce 1,5 m.
V této časti obce je nutné, s ohledem na zvyšující se dopravu, zvýšit
bezpečnost chodců.
Naši spoluobčané, kteří bydlí v této části obce tento záměr uvítali a jejich
souhlas nám pomohl při další realizaci.
Byla vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy
čekáme na vyřízení a v další fázi se posuneme ke stavebnímu povolení.
Ředitelství silnic a dálnic souhlasilo s výstavbou chodníku, který
realizujeme pod názvem „BEZPEČNÁ DOPRAVA V OBCI HABARTICE –
CHODNÍK PODÉL SILNICE I/13“.
V případě vašeho zájmu, se blíže seznámit s dokumentací, vás rád uvidím
u nás na úřadu.
Ing. Stanislav Briestenský
starosta obce

