Informace o uzavírce komunikace
II/304
Oprava hlavní komunikace v naší obci proběhne od 31.3. do 29.9.2014.
Začátek je jistý. Konečný termín může být dřívější, pokud se podaří najít pracovní postupy, které práce
urychlí. Dokončení se ale může i oddálit. Pro případ nečekaných komplikací, nebo výrazné nepřízně počasí
je jako s nejposlednější termín dokončení počítáno s koncem října.
Rekonstrukce silnice v sobě obsahuje několik souběžných staveb:
1) Celková oprava všech konstrukčních vrstev silnice
2) Opravy opěrných zdí (u Holečků, u kostela, u Semeráků a u Vondráčků)
3) výstavba nové opěrné zdi u Louvarů
4) Zrušení stávající a výstavba nové jednotné obecní kanalizace a přepojení domovních přípojek
5) Výstavba nové dešťové kanalizace – odvodnění komunikace
6) Příprava na rekonstrukci a vybudování obecních chodníků
Dále také proběhne přeložka sdělovacího kabelu O2 od samoobsluhy směrem k České Skalici a
přeložka elektrických sloupů u Hrudků.

1.

Etapa - od Rudolfů k Nahořanské

Postup prací:
Data níže uvedená neberte jako závazné termíny, ale jako předpokládaný postup. Stavba sice přesně začne,
ale další termíny se podle postupů prací mohou lišit i o jeden až dva týdny. Zvláště pokud se podaří skloubit
práce na obou kanalizacích, může se postup dešťové kanalizace a tím následného vracení komunikace do
alespoň trochu u sjízdného stavu uspíšit.
Rudolfovi - hřbitov
Ofrézování asfaltových vrstev – OMEZENĚ
PRŮJEZDNÉ
Odebrání konstrukčních vrstev – vznikne 1m
hluboký „lavor“ - NEPRŮJEZDNÉ
Vybudování jednotné obecní kanalizace a
přepojení přípojek - NEPRŮJEZDNÉ
Vybudování dešťové kanalizace – odvodnění
vozovky - NEPRŮJEZDNÉ
Doplnění konstrukčních vrstev komunikace na
úroveň cca -30cm pod konečný povrch –
OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ
Usazení obrubníků a vrchních konstrukčních
prvků, zapravení vjezdů a chodníků –
PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ
Položení asfaltového koberce

1.4.

hřbitov - škola

20.4.

škola – sálovská cesta

31.3.-2.4.
15.4. – kvůli

sálovská cesta – Nahořanská

12.5.

opravám opěrných zdí

1.4.-20.4.

20.4.-28.4.

28.4.-12.5.

12.5.-23.5.

Neprůjezdné do 20.5.

Neprůjezdné do 31.5.

Neprůjezdné do 14.6.

Neprůjezdné do 25.6.

30.4.-20.5

20.5.-30.5.

30.5.-14.6.

14.6.-25.6.

1.5.-21.5.

21.5.-31.5.

31.5.-15.6.

15.6.-26.6.

1.5.-25.5.

25.5.-5.6.

5.6.-17.6.

17.6.-30.6.

30.6. – 14.7.
OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební technikou a podle
pokynů pracovníků stavby
NEPRŮJEZDNÉ = to opravdu znamená, že ani neprojedeme, ani nepřejedeme
PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební
technikou a podle pokynů pracovníků stavby, navíc v místech aktuálně uložených obrub přejezd možný
nebude.
Přejezd z malé strany od Vaňků na náves u hřbitova a k bytovkám se budeme snažit vždy kromě
nejnutnějších dnů provizorně obnovovat.

2.

Etapa - od Nahořanské k České Skalici

Postup prací:
Termíny 2. Etapy berte opravdu jenom jako hodně přibližné orientační termíny. Tady je možný i posun
začátku o jeden až dva týdny a také koordinace prací už bude vyzkoušená, ale uvidíme…
Nahořanská - Jeseničan Jeseničan – Valešovi
Rozebrání dlažebních kostek – OMEZENĚ
PRŮJEZDNÉ
Odebrání konstrukčních vrstev – vznikne 1m
hluboký „lavor“ - NEPRŮJEZDNÉ
Vybudování jednotné obecní kanalizace a přepojení
přípojek - NEPRŮJEZDNÉ
Vybudování dešťové kanalizace – odvodnění
vozovky - NEPRŮJEZDNÉ
Doplnění konstrukčních vrstev komunikace na
úroveň cca -30cm pod konečný povrch – OMEZENĚ
PRŮJEZDNÉ
Usazení obrubníků a vrchních konstrukčních prvků,
zapravení vjezdů a chodníků – PŘEJEZDNÉ JEN
VELMI OMEZENĚ
Položení asfaltového koberce

Valešovi – sv. Václav

sv. Václav - Hromádkovi

14.7.-17.7.
15.7.

25.7.

4.8.

20.8.

15.7.-27.7.

27.7.-6.8.

6.8.-20.8.

20.8.-31.8.

Neprůjezdné do 11.8.

Neprůjezdné do 20.8.

Neprůjezdné do 5.9.

Neprůjezdné do 15.9.

28.7.-10.8.

10.8.-19.8.

19.8.-.4.9.

4.9.-14.9.

28.7.-11.8.

11.8.-.20.8.

20.8.-5.9.

5.9.-15.9.

28.7.-16.8.

11.8.-25.8.

20.8.-10.9.

5.9.-20.9.

20.9.-29.9.
OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební technikou a podle
pokynů pracovníků stavby
NEPRŮJEZDNÉ = to opravdu znamená, že ani neprojedeme, ani nepřejedeme
PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební
technikou a podle pokynů pracovníků stavby, navíc v místech aktuálně
uložených obrub přejezd možný nebude
O omezení přístupu a příjezdu k Vaší nemovitosti budete vždy včas informováni.

AUTOBUSY
Spojení s Českou Skalicí
Od 31.3. do 13.4. linky vynechávají zastávku Čeperka, ale u školy zastavují normálně. Jen trasu VJ škola –
Městec jedou kolem křížku (křižovatka k Veselici).
Od 14.4. do 13.7. bude jezdit speciální linka v trase: Česká Skalice, náměstí – Česká Skalice, masokombinát
Na Škvárovně – Říkov – Velká Jesenice, (U Voglů) náhradní zastávka U Václava – Česká Skalice
Navrženo je 8 spojů v časech odjezdu z České Skalice v 6:18, 8:23, 11:33, (16:17), 17:33 a 19:33
v pracovní dny (odjezdy jsou pro zastávku Česká Skalice, nám.).
Školní autobus ráno (linka Dobruška – Česká Skalice) pojede v normálním čase v 7:10, ale ze zastávky
u Václava přes Říkov do České Skalice.
Školní autobus odpoledne (linka Česká Skalice – Nové Město) pojede ze Skalice o pět minut dříve,
tedy ve 13:40, přes Říkov, Doubravici, na zastávku u Václava a pokračuje do Nového Města.
Školní autobus později odpoledne (linka Česká Skalice – Nové Město) pojede ze Skalice o deset minut
dříve, tedy v 15:40, přes Říkov, Doubravici, na zastávku u Václava a pokračuje do Nového Města.
Od 14.7. do dokončení stavby přímé spojení s Českou Skalicí nebude. Tou dobou už ale budou funkční
zastávky u školy a na Čeperce, takže se do České Skalice půjde dostat přestupem v Městci.
Spojení do Nového Města
Linka Česká Skalice – Nové Město
Od 31.3. do 13.4. linka vynechává zastávku Čeperka, ale u školy zastavuje normálně. Jen trasu VJ škola –
Městec jede kolem křížku (křižovatka k Veselici)
Od 14.4. do konce stavby nebude do obce zajíždět vůbec, pojede po hrázi a bude zajíždět do Městce.
(V době 14.4. – 13.7. bude směrem na ČS nahrazena okružní linkou k Václavovi)

Linka Jaroměř – Nové Město
Od 31.3. do 13.4. linka vynechává zastávku Čeperka, ale u školy zastavuje normálně. Jen trasu VJ škola –
Městec jede kolem křížku (křižovatka k Veselici)
Od 14.4. do 13.7. nezajíždí do VJ vůbec. Zastávku VJ škola vynechává a zastávka Čeperka bude
přemístěna na křižovatku u mostu pod Městcem. Na tyto autobusy se tedy musí až k mostu přes
Rozkoš. Směr na Městec bude zastavovat mimo komunikaci na manipulační ploše u lesa. Směr od
Městce bude zastavovat zajetím do křižovatky na VJ (doprava tam tou dobou bude v zákazu). Na
hlavní cestě bude snížena rychlost.
Od 14.7. už zase běžný provoz ke škole a na Čeperku.
Spojení do Dobrušky
Linka Česká Skalice – Dobruška
Od 31.3. do 13.4. linka vynechává zastávku Čeperka, ale u školy zastavuje normálně. Jen trasu VJ škola –
Městec jede kolem křížku (křižovatka k Veselici)
Od 14.4. do konce stavby nebude do obce zajíždět vůbec, pojede po hrázi a bude zajíždět do Městce.
(V době 14.4. – 13.7. bude směrem na ČS nahrazena okružní linkou k Václavovi)

AUTA

Od 31.3. do dokončení stavby, bude celá obec uzavřena pro jakoukoliv průjezdnou dopravu. Bude
umožněn pouze vjezd a výjezd místních bydlících, zaměstnaných a nutné dopravní obsluhy.
Tento zákaz bude kontrolován policií státní a Městskou z České Skalice. Policie nebude kontrolovat
vjezd do obce, ale průjezd zatíženými úseky. To znamená, že nás nebudou kontrolovat 20m za zákazem
vjezdu, ale měli by být někde uprostřed uzavřeného úseku na malé, nebo velké straně.
Občané s trvalým bydlištěm ve Velké Jesenici zapsaným v občanském průkazu jezdit mohou.
Pro každý dům (každý byt, či domácnost) spadající do uzavřeného úseku si můžete vyzvednout na
obecním úřadě VJ povolení pro příjezd návštěv. O povolení si také musí zažádat ti, kdo tu trvale bydlí, ale
oficiální adresu mají jinou, a zaměstnanci zde pracující.
Příjezd i takto bude umožněn pouze osobním autům a maximálně menším dodávkám. Proto prosím
dobře naplánujte dovoz uhlí, stavebního materiálu a podobně.
Zákaz a jeho přísné vynucování není samolibostí vrchnosti, ale snahou co nejméně zatížit naši malou
stranu dopravou.
PARKOVÁNÍ
Pro parkování vozidel, kterými nebude možno zajet k nemovitostem, jsou vyhrazeny plochy:
P1 – mezi struhou a stodolou u č.p. 87
P2 – mezi silnicí a č.p. 117 a 118 za kontejnerovým hnízdem u Vaňků
P3 – pruh zeleně a zatrubněné struhy na Proutnici
P4 – pruh podél cesty u koupaliště
P5 – prostor před poštou – neměl by překážet stavbě. Přístupné po Sálovské cestě.
P6 – parkoviště za poštou. ALE POZOR!!! Tam musí být zachován průjezd zadem do areálu samoobsluhy.
Přístupné po Sálovské cestě.
P7 – skladovací plocha za antukovými kurty. Přístupné po Sálovské cestě.

