UZAVÍRKA ULICE VÝHON - AKTUÁLNÍ INFORMACE
Uzavírka ulice je rozdělena do dvou etap.
První etapa uzavírky - od křižovatky u mostu Zukalova mlýna po křižovatku do lokality Nad
Výhonem. V sobotu 30.6. ráno bude instalováno dopravní značení uzavírky, během víkendu je nutné
přeparkovat vozidla mimo tuto první etapu uzavírky, v pondělí 2.7. začne frézování horní části povrchu
silnice. Práce pak začnou od Zukalova mlýna. Nedojde ke kompletnímu vytěžení podloží vozovky v celé
etapě uzavírky, ale bude prováděno postupně po menších úsecích. Úseky silnice budou vždy dokončeny do
spodní asfaltové vrstvy, po kterých bude po dohodě se stavbou možný přístup vozidlům k domům.
V době uzavírky I. etapy bude část ulice Výhon od křižovatky Dědina , Palouk, Uličky po křižovatku do
lokality Nad Výhonem včetně přístupna vozidlům i pěším bez omezení. První etapa v době uzavírky a
provádění prací bude přístupná pro pěší se zvýšenou opatrností, pro vozidla bude v určitou dobu prací
nepřístupná a mimo ni s omezením po dohodě se stavbou. Dokončení silnice první etapy je předpokládáno
do 31.8.2018.
Rekonstrukce křižovatky vjezdu do lokality Nad Výhonem bude provedena samostatně po dokončení (do
spodní asfaltové vrstvy) silnice I. etapy.
Druhá etapa uzavírky - od křižovatky do lokality Nad Výhon po křižovatku Palouk, Uličky Dědina bude
následovat po dokončení I. etapy uzavírky a křižovatky do lokality Nad Výhonem. Realizační práce budou
zase probíhat postupně směrem ke středu obce.
Chodníky, parkovací stání, VO budou realizovány postupně a průběžně po dokončení jednotlivých úseků
silnice.

AUTOBUSY LINKY 151 - OBJÍZDNÁ TRASA
Objízdná trasa linky 151 je vedena je směrem do Líšně vedena pro rychlost ulicí Drčkova (paralelní obchvat
ulice Holzova) a na ulici Holzovu se napojuje v místě nových bytových domů.
Linka 151 bude mít v objízdné trase tyto zastávky:
Ve směru příjezd Líšeň Jírova




zastávka Slatina, rozcestí (za kruháčem u Slatiny vpravo, je pouze jednosměrná, v opačném směru
není)
zastávka Muzeum dopravy (před ZŠ Holzova, je obousměrná a na znamení)
zastávka Nám. Karla IV.

Objízdná trasa začíná platit s novými jízdními řády od 30.6.2018, které jsou svázány s jízdními řády
linek veřejné dopravy jiných uzavírek, objízdných tras a náhradní dopravy v souvislosti se stavbami v Brně
a okolí zahajovanými ve stejném termínu jako naše stavba Obnova ul. Výhon.
Znamená to tedy, že v sobotu 30.6. od rána již autobusy linky 151 nebudou jezdit směrem do
Mariánského údolí, nýbrž po objízdné trase. Jízdní řády by měly být zveřejněny společností KORDIS
začátkem příštího týdne.

