Periodicita: 2x / rok

Číslo 37

Srpen 2014

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Výstavba chodníků na návsi začne 25. srpna 2014
ROZDĚLENÍ STAVBY

Vážení čtenáři,
Dne 25. srpna 2014 začne
podle rozhodnutí zastupitelstva a rady obce dlouho
plánovaná výstavba chodníků a přechodů pro chodce v
prostoru návsi. O stavbě jste
byli informováni prostřednictvím dříve vydaných Poříčských zpravodajů a na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.
Protože stavba dočasně ztíží
dopravní situaci v prostoru
návsi a před mateřskou školou, věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím.
Věříme, že s výsledkem díla,
které zkrášlí centrum obce a
zvýší bezpečnost chodců, a
především dětí, budete spokojeni.
Jan Kratzer
starosta obce

I. etapa
Termín: 25.8.-7.9.2014
Výstavba chodníků a oprava
komunikace v místě autobusové zastávky a v křižovatce
do ulice Pavlíkova. Úprava
levé části parkoviště před
prodejnou COOP. Autobusová zastávka bude v této době
přesunuta přímo před prodejnu COOP.
II. etapa
Termín: 8.9.-21.9.2014
Výstavba chodníků před
prodejnou až k přechodu pro
chodce u trafiky. Oprava
asfaltového povrchu na parkovišti před a na pravé straně prodejny.

III. etapa
Termín: 22.9.-5.10.2014
Výstavba chodníků před
trafikou a stavba asfaltového
zvýšeného přechodu pro
chodce před trafikou. Dále
výstavba zvýšeného asfaltového přechodu pro chodce
před MŠ. V této době zákaz
parkování před MŠ.

(ulice u bytovek).
Na návsi budou s doprovodem pomáhat, stejně jako v
předchozím školním roce,
vyškolení asistenti v dopravě. Respektujte, prosím,
jejich pokynů.

Termíny jsou orientační a v
průběhu stavby může dojít k
jejich úpravě.

Střídavě budou k dispozici
jednotlivé části parkoviště
před prodejnou COOP. Parkovat lze i za prodejnou (v blízkosti kontejnerů). Další parkovací místa jsou v prostoru
bývalé výpravní budovy u
stavební firmy TOMPO, a v
přilehlých ulicích (Pavlíkova).

DOPRAVA DĚTÍ DO ŠKOLY
Doporučujeme rodičům, aby
děti do školy vodili či posílali
zadními vchody, zejména
Školní ulicí (od obecního
úřadu) nebo Potoční ulicí

KDE V OKOLÍ NÁVSI ZAPARKOVAT

V případě dotazů kontaktujte
OÚ na tel.č. 317 779 415.
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