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Ve Žlebech 6.11.2014

     Věc: Příloha č.1, uzavírky ulice V     Chalupách

Poučení řidičů o bezpečnosti provozu a seznámení s podmínkami pro průjezd vozidel

areálem SKD TRADE, a.s., V Borovičkách 360, 28561 Žleby.

1) Objízdná trasa přes areál SKD bude umožněna pouze osobám, které vlastní nebo užívají nemovitost
v ulici V Chalupách, U Studánky a dodají k evidenci SPZ svého osobního vozu popř. motocyklu.

2) Řidičům, uvedeným v článku č.1, bude umožněno užívat objízdnou trasu v nezbytně nutné míře (není
přípustné bezdůvodné projíždění)  od 5.30 hodin do 19.30 hodin a to od 13.11.2014, včetně sobot a
nedělí až do odvolání. Mimo uvedený čas bude objekt uzavřen a střežen psy.

3) Podle pokynů pracovníka obce Žleby, u nádraží V Chalupách, projede vozidlo plynule bez zastávky a
vystupování  osob z vozidla  areálem a u vrátnice  na pokyn vrátného opustí  prostory závodu SKD.
Obdobným způsobem bude postupovat  při  cestě  zpět  do místa  bydliště.  Při  průjezdu areálem je
předepsána max. rychlost 30 Km/hodinu.

4) Pro odstavení vozidel, která nemohou areálem projíždět, je určena odstavná plocha –  parkoviště U
Hráze, které bude od 19.30 do 5.30 hodin střeženo pracovníkem obce.  

5) Řidiči  berou  na  vědomí,  že  objížďka  je  nouzovým řešením dopravní  obslužnosti  přes  soukromý
pozemek a do areálu vjíždějí na vlastní nebezpečí.

6) Vlastník objektu  zakazuje vjíždění  osobám podnapilým a pod vlivem návykových látek (  i  na
místech  spolujezdce),  v případě  porušení  je  vlastník  oprávněn  takovým osobám vjezd  odmítnout.
V celém areálu platí zákaz kouření.

7) Do areálu není povolen vstup chodcům a vjezd cyklistům a nákladním vozům.

8) Upozorňujeme řidiče projíždějících vozidel, aby při jízdě v koloně najížděli na dřevěný most u
nádraží pouze jednotlivě a na mostě nezastavovali! 

9) Toto  poučení  bude  doručeno  občanům  do  poštovních  schránek  a  vyvěšeno  na  úřední  desce
Obecního úřadu Žleby. Před prvním průjezdem areálem SKD potvrdí řidič vozidla podpisem u
pracovníka obce  seznámení  s touto  přílohou,  v opačném případě  je  vlastník areálu oprávněn
vjezd vozidlu odmítnout.

Kontaktní spojení:  

Starosta obce Žleby: +420 737 750 193, místostarosta obce Žleby: +420 724 079 177

Jarmila Dlouhá: +420 723 686 045, pracovník obce Žleby

Jaroslava Semerádová: +420 775 099 647, pracovník obce Žleby

Vrátnice SKD Žleby: +420 226 225 790
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