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VdZeni spoluobdan6,

v ndsledujicim textu se vds chystdm informovat o pldnovan6 rekonstrukci silnic v
Budimdticich a Ra5ovicich a nejsem schopen se rozhodnout, zdali ho mdm uv6st
slovem "na5t6sti" nebo "bohuZel",

Koncem minul6ho tfdne jsem byl na spoledn6m setkdnl se zdstupci Krajsk6
spr5vy a udrLby silnic a spolednosti coLAS cZ informovdn o plSnovan6-
rekonstrukci povrchu silnic uvnitt obce a s nimi souvisejiclmi dopravnimi
opatienlmi. V BudimdFicich je zamri5lena 0plnd uzavirka silnice v riseku od
zaddtku obce u derpaci stanice aZ po kFiZovatku u obecniho riFadu a to vdetnE
kFiZovatky. Uzavirka je pldnovdna na dobu od 19.9. do 2.t2. pr6ce budou
problhat samozFejm6 postupn6, takZe fyzicky nebudou vSechny dotden6
nemovitosti nedostupn6 po celou dobu, lle podle vyjddteni zhotovitele a KSUS
bude zdkazovf znadeni umist6no v cel6m rozsahu po celou dobu. V praxi to bude
znamenat, Ze si postiZeni obyvatel6 budou moci na svoje vlastni riziko v
ndkterrich dnech sv6 nemovitosti dopravn6 obslouZit. Takto nekomfortni dopravnI
opatFeni plyne z povahy rekonstrukce, kdy dojde ke kompletn[mu odstran6ni
asfaltu, Zulovrich kostek pod asfaltem a podloZi do hloubky minimdln6 50
centimetrri.

V RaSovicich bude dopad o pozndni mirn6j5i, protoZe se bude pouze fr6zovat a
ndsledn6 obnovovat povrch. Doprava bude regulovdna semafory a to ieSt6
rozd6leno postupnd do 3 (sekri. zaddtek stejnf jako v Budim6Ficich tj. od 19.9.,
ale prdce by m6ly bft hotov6 v polovin6 Fljna.

V soudasn6 dob6 nenl k dispozici mnoho informaci a samoztejmd se o n6 budeme
s vdmi d6lit, jakmile dorazi nebo je aktivn6 zjistlme, Pracujeme na vyteSenf
probl6mu se svozem popelnic, zajiSt6ni odstavn;ich ploch pro zaparkovdni
vozidel, zji5tujeme, jak to bude s autobusy, a ujiSt'ujeme se, Ze sloZky IZS budou
informovdny a budou s uzavirkou poditat.

NaSt6sti budeme mit o n6kolik stovek metrrS nov6 silnice. BohuZel dopravni
opatteni, zejm6na v Budim6ticich, jsou velmi nepFijemnd a informace o terminu
realizace piiSla od zodpov6dnfch mist velmi pozd6. Ji? od jara jsem telefonicky
na KSUS ov6toval, zdali a kdy se projekt bude realizovat, vldy bez konkr6tni
odpovddi.
Y62eni spoluobdan6,

v ndsledujicim textu se vds chystdm informovat o plSnovan6 rekonstrukci silnic v
Budim6ticich a Ra5ovicich a nejsem schopen se rozhodnout, zdali ho mdm uv6st
slovem "na5t6sti" nebo "bohuZel".
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Koncem minul6ho t'idne jsem byl na spoledn6m setkdni se zdstupci Krajsk6
sprdvy a udr\by silnic a spolednosti coLAS cZ informovdn o pldnovan6-
rekonstrukci povrchu silnic uvnitF obce a s nimi souvisejlcimi dopravnimi
opattenimi, V Budimdticich je zamfSlena riplnd uzavirka silnice v riseku od
zaddtku obce u derpaci stanice aZ po kFiZovatku u obecniho rjtadu a to vdetn6
kFiZovatky. Uzavlrka je plSnovdna na dobu od 19.9. do 2.12, prdce budou
probihat samozFejmd postupn6, takze fyzicky nebudou v5echny dotden6
nemovitosti nedostupn6 po celou dobu, ale podle vyjddteni zhotovitele a KSUS
bude zlkazovf znadeni umist6no v cel6m rozsahu po celou dobu, V praxi to bude
znamenat, Ze si postiZeni obyvatel6 budou moci na svoje vlastnl riziko v
n6kterrich dnech sv6 nemovitosti dopravnd obslouZit. Takto nekomfortni dopravni
opatteni plyne z povahy rekonstrukce, kdy dojde ke kompletn[mu odstrandni
asfaltu, Zulovrich kostek pod asfaltem a podlol[ do hloubky minimdlnE 50
centimetrrl,

V RaSovicich bude dopad o pozndni mirn6jS[, protoZe se bude pouze fr6zovat a
ndsledn6 obnovovat povrch. Doprava bude regulovdna semafory a to je5t6
rozd6leno postupn6 do 3 (sekE. Zaddtet< stejnyi jako v BudimdFicich tj. od 19,9,,
ale prdce by m6ly brit hotov6 v polovind tijna.

V soudasn6 dob6 nenl k dispozici mnoho informacf a samoztejmd se o nE budeme
s vdmi d6lit, jakmile dorazi nebo je aktivnd zjistlme, Podle m,ich informaci nenl
na dopravni opatFeni zatlm ani vyddno platn6 povoleni ze strany M6U Nymburk.
Pracujeme na vyFeSeni probl6mu se svozem popelnic, zajiSt6nI odstavn''ich ploch
pro zaparkovdni vozidel, zjiSfujeme, jak to bude s autobusy, a ujiStujeme se, Ze
sloZky IZS budou informovdny a budou s uzavlrkou poditat,

NaSt6sti budeme mit o n6kolik stovek metr8 nov6 silnice. BohuZel dopravni
opatteni, zejm6na v Budimdticich, jsou velmi nepFijemnd a informace o terminu
realizace ptiSla od zodpov6dnfch mist velmi pozd6, JiL od jara jsem telefonicky
na KSUS ov6toval, zdali a kdy se projekt bude realizovat, v\dy bez konkr6tni
odpov6di.
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