OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou
okres Benešov
IČ 00232513

V Poříčí nad Sázavou dne 2.5.2019

OPRAVA BENEŠOVSKÉ ULICE – UZAVÍRKY
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás tímto informoval o plánované kompletní opravě asfaltových povrchů
v Benešovské ulici, a to v úseku od železničního přejezdu až k Mrači.
Investor:
Zhotovitel:

Středočeský kraj
BES s.r.o.

Termín:

I. etapa v termínu od 6.5.2019 do 26.5.2019
II. etapa v termínu od 27.5.2019 do 9.6.2019

I. etapa v termínu od 6.5.2019 do 26.5.2019
Jedná se o úsek od železničního přejezdu na návsi přibližně po ceduli konec obce „POŘÍČÍ NAD
SÁZAVOU“. V tomto úseku bude vozovka frézována o 12 cm, následně zde bude položen tzv. tichý
asfalt.

II. etapa v termínu od 27.5.2019 do 9.6.2019
Druhá etapa začíná na výjezdu z obce směrem na Mrač a končí u nájezdu na silnici I/3. Vozovka se
bude frézovat o cca 5 cm, následně bude položen klasický asfalt.
Benešovská ulice bude v celém úseku po dobu stavebních prací UZAVŘENA, objízdné trasy do obce
povedou po silnici I/3, sjezd Městečko – Poříčí nad Sázavou (u firmy KEMPER). Do bočních ulic
(např. Za Kapličkou, Protivínská, Sportovní, Lipová, Pavlíkova, Bukovanská, Potoční) zhotoví
stavební firma během stavby nájezdy a místním obyvatelům umožní po předchozí dohodě průjezd.
Při průjezdu stavbou ale dbejte maximální opatrnosti a pokynů zaměstnanců stavební firmy.
Prosíme, omezte po dobu uzavírek v zájmu vlastní bezpečnosti cestování vozem (zejména dovážení
dětí do školy a školky apod.). Vchod do areálu mateřské školy z Benešovské ulice bude trvale
UZAVŘEN.
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová zastávka ve směru na Benešov (umístěná nyní na návsi naproti kostelu sv. Petra) bude
přesunuta do Čerčanské ulice na místo stávající zastávky ve směru na Čerčany (naproti řeznictví).
Autobusy budou volit delší objízdné trasy, a proto počítejte s tím, že cestování bude trvat déle.

SENIOR TAXI
Senioři, kteří využívají službu SENIOR TAXI, se nemusejí obávat komplikací. Taxislužba je o uzavírce
informována a pro klienty bude k místu bydliště zajíždět i po dobu uzavírky. Naopak, seniorům
doporučujeme využívat služby taxi spíše než autobusů (viz. výše).

SVOZ ODPADU
Svoz odpadu bude probíhat jako obvykle beze změn. Pokud se přesto stane, že vám popelnice
nebude vyvezena, kontaktujte obecní úřad. Nádobu vám obratem vyprázdníme.

Je nepochybné, že takto rozsáhlá a náročná stavební akce zkomplikuje na omezenou dobu život
v celé obci a způsobí mnohým z vás nepohodlí při cestování za prací, školou či lékaři. Věřím ale, že
výsledek – zbrusu novou silnici napříč obcí – všichni společně oceníme.
V případě jakýchkoliv dotazů či problémů se, prosím, neváhejte obrátit na náš obecní úřad.
Ve spolupráci s investorem a zhotovitelem se Vám vždy budeme snažit pomoci.
S přátelským pozdravem,

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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