PROVÁDĚNÉ PRÁCE

V pondělí 26.11. bude zahájena pokládka finálních vrstev asfaltového povrchu od křižovatky ulic
Výhon – Dědina – Uličky – Palouk až k autobusovým zastávkám na ulici Výhon.
Celý tento úsek stavby bude neprůjezdný pro veškerou dopravu.
Dostupnost lokality Nad Výhonem a Uličky bude zajištěna výjezdem křižovatkou ulic Výhon - Nad
Výhonem směrem na Líšeň.
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.

V Úterý 27.11. bude zahájena pokládka finálních vrstev asfaltového povrchu od křižovatky ulic
Výhon - Nad Výhonem až po křižovatku u Zukalova mlýna. Celý tento úsek stavby bude
neprůjezdný pro veškerou dopravu.
Dostupnost lokality Nad Výhonem a Uličky bude zajištěna výjezdem křižovatkou ulic Výhon - Nad
Výhonem směrem do dědiny.
Dostupnost ulice Za Humny bude zajištěna také výjezdem směrem do dědiny.

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.

Po oba dva dny, pondělí 26.11. a úterý 27.11., budou současně s pokládkou asfaltu probíhat práce
na odstraňování původních betonových sloupů veřejné infrastruktury. Vždy v lokalitě, kde nebude
pokládán asfalt. Dbejte zvýšené opatrnosti při průchodu a průjezdu.
Po oba dva dny, pondělí 26.11. a úterý 27.11., nebude možné odbočit z hlavní komunikace k Zukalovu
Mlýnu z důvodu pokládky asfaltu na této části komunikace.
Provoz a parkování v ulicích Dědina a Palouk. V obou ulicích je obnoven obousměrný
provoz z důvodu zajištění vjezdu i výjezdu. Ulice Dědina bude stále 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. Omlouváme se za dočasné omezení komfortu života na stavbě a jejím okolí.

Děkujeme. OÚ Podolí

