OBNOVA ULICE VÝHON
ORGANIZACE DOPRAVY OD ÚTERÝ 30.10.2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE
Bude zahájena rekonstrukce křižovatky „U zrcadla“ ulic Výhon – Dědina – Uličky – Palouk.
Křižovatka bude neprůjezdná pro veškerou dopravu.

ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY
Autobusy linky 151 budou ukončeny na návsi u kostela, kde se budou otáčet a pokračovat
dále po stávající objízdné trase. Objízdná smyčka i zastávka na ulici Palouk budou zrušeny.
POZOR! Autobusy ze zastávky u kostela (v jízdním řádu označena „Podolí“) budou odjíždět
v odjezdovém čase stanoveném jízdním řádem pro tuto zastávku!
Dostupnost lokality Nad Výhonem a Uličky bude zajištěna výjezdem křižovatkou Výhon x
Nad Výhonem směrem na Líšeň. POZOR! Jedná se o zajištění dostupnosti pro bydlící a
dopravní obsluhu, nikoli o standardní plný provoz. V ulici Výhon stále projíždíte stavbou a
průjezd bude omezen. Dbejte zvýšené opatrnosti a průjezdy omezte na minimum.
Dostupnost ulice Za Humny bude omezena stavebními pracemi, po určitou fázi prací bude
možná jen ve výjimečných případech vysoké důležitosti. Umožnění vjezdu je třeba vždy
dohodnout s vedoucím stavby.
Dostupnost pro pěší v dolní části ulice Výhon bude zachována po stávajícím chodníku do
doby položení nových podkladních vrstev komunikace a jejich uvedení do pochůzného stavu.
Pak dojde k odtěžení chodníku a průchod chodců bude umožněn po podkladních vrstvách
komunikace. Bezpečnost chodců i dětí bude zajištěna v maximálním možném rozsahu. Při
pohybu je však nutno dbát zvýšené opatrnosti s vědomím, že se pohybujeme stavbou.
Provoz a parkování v ulicích Dědina a Palouk. V obou ulicích bude obnoven obousměrný
provoz z důvodu zajištění vjezdu i výjezdu. Ulice Dědina bude dostupná od kostela a ulice
Palouk od hřbitova. Parkování na obou ulicích je možné avšak s respektováním umožnění
obousměrného provozu.
Žádáme všechny občany o zvýšenou opatrnost, dodržování dopravního značení a
ohleduplnost ve ztížených podmínkách. Omlouvám se za dočasné omezení komfortu života
v dotčené části obce.
Děkujeme.
OÚ Podolí

