
 

PETICE 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 

85/1990 Sb. o právu petičním 
 

“Rekonstrukce silnice č. III/28723 a část úseku silnice č. III/28721” 
 

My, níže podepsaní občané obce Mukařov a okolních obcí tímto vyzýváme v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o 
právu petičním, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím této petice Liberecký kraj, jako vlastníka a Správu silnic 
Libereckého kraje, jako hospodáře se svěřeným majetkem o přednostní provedení v roce 2021 rekonstrukce silnice 
III/28723 a část úseku silnice č. III/28721, tj. od křižovatky navazující na silnici č. III/28719 až po již rekonstruovaný úsek 
v obci Sněhov. Žádáme o rekonstrukci komunikací v rozsahu již hotové projektové dokumentace.  

 

Silnice č. III/28723 a III/28721 je využívána občany naší obce a nejen okolních obcí k cestám za prací, na úřady, do škol, za 
sportem (cyklotrasy) a podobně. V současné době vzhledem k rekonstrukci křižovatky „Rádelský mlýn“ jsou tyto silnice 
několikanásobně přetížené oproti obvyklému provozu a jejich stav se rapidně zhoršuje. 

 

Silnice č. III/28723 je dlouhodobě v kritickém technickém stavu (připomíná jízdu po poli), čímž dochází k poškozování 
projíždějících vozidel, zvyšuje se provozní hlučnost vozidel, jízda se s narůstajícím provozem stává nebezpečnou. Podobně 
tomu je na úseku silnice III/28721. 
 
Komunikace vykazují dle přiložené fotodokumentace: 

- stovky metrů silnice s nebezpečně vyježděnými hlubokými rigoly a pásy po obou stranách vozovky, 
- desítky velkých i menších nebezpečných vytlučených děr a ploch po obou stranách vozovky, 
- stovky metrů silnice s nezpevněnou krajnicí, nebezpečných zejména při vyhýbání 2 vozidel, 
- stovky metrů s krajnicí nebezpečně se svažující k příkopům a srázům, 
- stovky metrů silnice popraskané „kamenité“, rozpadající se a celé úseky se „záplatami“, 
Uvedené vady máme řádně zdokumentovány k 1.10.2020. Fotodokumentace je součástí petice. 

 

Opravy a údržby silnic č. III/28723 a III/28721 se již řadu let řeší jen lokálními vysprávkami povrchu, "záplatami", které jsou účinné 
jen krátkodobě, na jednu sezonu a dlouhodobě zcela nevyhovující. Těmito opakujícími se provizorními řešeními se dle našeho 
mínění plýtvá i s finančními prostředky Libereckého kraje. 

 

Havarijní technický stav v případě silnice č. III/28723 a špatný stav v případě silnice č. III/28721 je řadu let zpětně a opakovaně 
diskutován nejen občany Mukařova, ale i občany okolních obcí. Občané si stěžují i na Obecním úřadě Malá Skála. Stejně kriticky 
nevyhovující stav komentují i návštěvníci naší obce a projíždějící řidiči. 

 

Prostřednictvím této petice upozorňujeme na dlouhodobě trvající problém tížící nejen občany Mukařova. 
 

Děkujeme. 
 

Za petiční výbor dne 1.10.2020: 
 
Jiří Vinš, Mukařov 108, 468 22 Malá Skála 
 
Martin Charvát, Mukařov 51, 468 22 Malá Skála 
 
Ladislav Kotrba, Mukařov 58, 468 22 Malá Skála 
 
Richard Hajný, Želeč 22, 468 22 Malá Skála 
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je určen Jiří Vinš, Mukařov 108, 468 22 Malá Skála, tlf: 
607568000 
 
PETICE bude předána k rukám pana Hejtmana Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Kopie bude 
uložena na MÚ Malá Skála. 
 
PETICI za Liberecký kraj převzal (datum, jméno a příjmení, podpis): 
 

 

PETICE –REKONSTRUKCE SILNICE 
č. III/28723ač. III/28721 

Průběžné info: 
 
21.4.2021– Již více jak měsíc vím, že je v letošním plánu rekonstrukcí silnic 
Libereckého kraje i zbývající část silnice č. III/28721, ale až nyní s ověřenou 
informací mám pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu. Doposud jsem 
informoval pouze pár sousedů, kteří projevili zájem o současný stav.  
Dnes to mám písemně od Ing. Jana Svitáka a mohu informovat všechny 
občany a sousedy. Včera 20.4.2021 proběhlo jednání Rady Libereckého 
kraje a byl vybrán zhotovitel a zahájení rekonstrukce zbývající části silnice 
č. III/28721 je plánována na červenec letošního roku. 
Nyní se čeká na povolení o uzavírce. 
 
Bohužel na kompletní rekonstrukci silnice č. III/28723 nemá Liberecký kraj 
dostatek financí. Jedná se o 90 mil. Kč. Projekt je hotov, a jeho součástí je 
rekonstrukce 2 mostů a 13 opěrných zdí. Útěchou snad pro nás může být, 
že si Liberecký kraj nechal prodloužit stavební povolení na 3 roky a počítá 
s realizací. Dále budu písemně vyzývat Liberecký kraj k hledání řešení 
financování v roce 2022.  
 
Aktivita a návrhy na další postup jsou vítány i ze strany ostatních občanů. 
 
Děkuji. Jiří Vinš, Mukařov 108, TLF: 607568000 
 

 
 
 

 

 


