Zpravodaj obce č. 3/2010
Zpracovala: Ťupová Zdenka
24. června 2010

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:
Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na
www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany
14. června 2010
Zastupitelstvo obce Tuřany
-

Uložilo svolat místní šetření k opravě cesty p.p.č.446/2, v obci Návrší
Schválilo rozpočet nákladů k rozšíření veřejného osvětlení 3 x lampa u bývalé „panelky“
Schválilo rozpočtovou změnu č. 3/červen/2010
Schválilo instalaci přístupového bodu pro rozšíření telekomunikačních služeb společnosti
Sauron CZ s.r.o.

Informace oznámení:
1)
Obecní úřad bude uzavřen od 28. 7. 2010 do 8. 7. 2010
Z důvodu dovolené úřednice.
V nutném případě volejte MVDr. Hoškovou Miloslavu, starostku obce
Telefon: 602 696 141

2)

Děkujeme Všem, kteří se účastnili humanitární sbírky, která v naší obci proběhla v měsíci červnu.

3)
Dopravní obslužnost:

Dovolujeme si Vás informovat, že Rada Karlovarského kraje dne 3.6.2010
projednala a usnesením č. RK 536/06/10 schválila materiál 2. změna „Seznamu
linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“, který mimo jiné obsahoval i návrh
změn, které se týkají obce Tuřany.
Jízdní řád linky 411440, který bude založen na předpokladu trvalé neprůjezdnosti
sjezdu ze silnice III/21210 na původní silnici I/6 a poté dále do pravého jízdního
pásu rychlostní silnice R6 ve směru Cheb, bude na zastávce Tuřany,Návrší,rozc.
stavět spoji 6, 8, 14, 81 a 85; ostatní spoje pojedou po R6.
411440/6 Kynšperk nad Ohří – Cheb (5:30 – 6:00)
411440/8 Kynšperk nad Ohří – Cheb (14:50 – 15:20)
411440/14 Kynšperk nad Ohří – Cheb (12:25 – 12:50)
411440/81 Cheb – Kynšperk nad Ohří (10:20 – 10:48)
411440/85 Cheb – Kynšperk nad Ohří (5:00 – 5:28)
Pokud bude předmětný sjezd z R6 využit pro úředně stanovenou objížďku, tedy
nebude-li např. průjezdný nový most na R6 ve směru Kynšperk nad Ohří, jako
nyní, předpokládá KIDS KK u případného objížďkového jízdního řádu linky
411440 obsluhu zastávky Tuřany,Návrší,rozc. všemi projíždějícími spoji (jako
v současné době).
Dále, i na základě našeho jednání ze dne 3.5.2010, jsou na lince 411210 zavedeny
dva nové páry spojů po trase Cheb – Jesenice,rozc. – Lipoltov – Tuřany –
Návrší a zpět přes Odravu - z Chebu (s obratem v Návrší) v pracovní dny
v 10:00 hodin a v období prázdnin s odjezdem shodným jako spoj 411210/5,
tedy v 15:45.
Sladění časů odjezdů spojů 3 a 7, resp. 4 a 8 z Chebu, resp. Návrší není, bohužel,
dle sdělení dopravce, z důvodu rozdílných oběhů vozidel ve školním roce a o
prázdninách možno realizovat.
U uvedených nových párů spojů se předpokládá jejich zařazení do „Seznamu linek
a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ do 11.12.2010 s tím, že jejich provoz
bude v rámci celostátní změny jízdního řádu v prosinci 2010 vyhodnocen a bude-li
využití nedostatečné, jejich další zařazení do základní dopravní obslužnosti nebude
navrhováno.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

