OBECNÍ ÚŘAD KUNICE

Tel.: 323 664 162; 323 665 463

Na Návsi 92, 251 63 Kunice

info@kunice.cz; www.kunice.cz

V Kunicích, dne 17. dubna 2020
Věc: Oznámení o zahájení akce „III/1016 Strančice – Kunice, výstavba chodníku,
oprava povrchu“ a s ní souvisejících dopravních omezeních
Vážení,
našim cílem je neustále vylepšovat prostředí a občanskou vybavenost v obci.
Letos mj. vybudujeme dlouho očekávaný chodník podél silnice do Strančic, a to včetně
veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a nového povrchu. A v opravě vozovky budeme
následně pokračovat až k zámku Berchtold). Stavba takového formátu si však vyžádá určitá
dopravní omezení, o kterých vás dnes chceme informovat.
Jak vyplývá z obrázku níže, stavba bude rozdělena do několika etap:
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Etapa 1A: úsek křižovatka ul. U Dálnice/ul. K Bytovkám do Strančic:
- Budování nového chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení
- Přes aktuálně budovaný úsek (vždy cca 100m) bude umožněn kyvadlový průjezd
osobních automobilů, autobusů PID, vozidel IZS a místního zásobování
- Ulice U Dálnice a K Bytovkám zůstanou přístupné
- Objízdná trasa pro ostatní vyznačena modře
- Termín květen–červen 2020
Etapa 1B: úsek ul. Na Návsi ke křižovatce ul. U Dálnice/ul. K Bytovkám:
- Budování nového chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce
vozovky
- Úplná uzavírka, vjezd/průjezd budovaným úsekem nebude možný
- Objízdná trasa pro osobní automobily, autobusy PID, vozidla IZS a místní zásobování
povede přes ulice „Na Kuničkách – Pod Dálnicí – K Bytovkám
- Objízdná trasa pro ostatní vyznačena modře
- Termín květen–červen 2020
Etapa 2: úsek křižovatka ul. U Dálnice/ul. K Bytovkám do Strančic:
- Oprava vozovky
- Úplná uzavírka, vjezd/průjezd budovaným úsekem nebude možný
- Objízdná trasa pro veškerý provoz vyznačena modře
- Termín červenec-srpen 2020
Etapa 3: úsek ul. Na Návsi – k zámku Berchtold
- Oprava vozovky
- Po většinu casu bude umožněn vjezd/výjezd vozidel po vyfrézovaném povrchu.
Úplná uzavírka bude pouze po dobu pokládky finálního povrchu – cca 4 pracovní dny
- Pravděpodobný termín je srpen t.r., práce potrvají cca 14 dní
Ujišťujeme vás, že uděláme maximum, aby dopravní uzávěry a z ní vyplývající komplikace
trvaly pouze nezbytnou dobu. Momentální předpoklad zahájení prací na etapách 1A+B je
4.5.2020. Případné změny budou oznámeny – pro aktuální informace sledujte webové
stránky obce.
Závěrem ještě jedna naléhavá prosba. Prosím občany, aby pro příjezd/odjezd do/z
centrální části obce využívali směr od Vidovic, resp. od Bonavity, abychom v maximální
možné míře ulehčili objízdné trase přes ulice „Na Kuničkách – Pod Dálnicí – K Bytovkám“,
hlavně pak ulici Pod Dálnicí, kde je problém s vyhýbáním protijedoucích vozidel.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky OÚ Kunice.
Děkuji všem předem za porozumění a spolupráci,

Ing. Jiří Šíma
starosta
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