Obec Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
tel.: 257 760 351-2, tel./ fax: 257 760 040
e-mail: ou_vrane@seznam.cz
IČO: 00241831, DIČ: Nejsme plátci DPH

Ve Vraném nad Vltavou dne 9.10.2013

OZNÁMENÍ
veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Vrané nad Vltavou, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
místních komunikací, tímto oznamuje svůj záměr provést:
Úplnou uzavírku místní komunikace Březovská
v termínu od 10.10.2013 do 29.11.2013
V průběhu uzavírky dojde k rozšíření stávající místní obslužné komunikace
z nynějších 4m na 5,5 m, včetně přeložení poloviny stávající komunikace.
Délka úseku je 319m, rozšíření bude jednostranné na úkor zeleně. Ohraničení
bude provedeno žulovými obrubami, vlastní povrch vozovky žulová dlažba
téhož rozměru a skladby jako stávající, dle projektové dokumentace na akci
„Vrané nad Vltavou – úprava ulice Březovská“.
Stavební práce provede společnost Jež, spol. s.r.o., Plzeňská 1730, 267 12
Loděnice, IČ 49551281.
1) Doprava v obou směrech, od komunikace Ke Statku ke křižovatce s ulicí
Pod Sokolovnou, bude uzavřena. Automobily použijí objízdnou trasu.
2) Vjezd do ulice Březovská bude umožněn pouze pro majitele nemovitostí
přilehlých ke stavbě a to vždy na základě dohody se stavbou tak, aby nebyla
ohrožena stavební činnost. Zůstane zachován jeden průjezdný pruh o šířce
cca 2 metry, směrem vlevo, při pohledu od ulice Pod Sokolovnou.
3) Majitelé nemovitostí dostanou od obce povolení k vjezdu do této uzavřené
komunikace.
4) Integrovanému záchrannému systému je vjezd umožněn.
5) Doprava nahoru, od křižovatky s ulicí Pod Sokolovnou bude označena
dopravní značkou slepá ulice. Bude povolen vjezd do slepé ulice od
křižovatky Pod Sokolovnou po odbočku k areálu mateřské školy, v délce
130 m.

6) Objízdná trasa je vedena obousměrně místními komunikacemi Pod
Sokolovnou, U Školy, Dlouhá, Ve Strouze, Ke Statku – viz přiložená
grafická příloha.
7) Budou použity dopravní značky :
IS 11 c
objízdná trasa
po celé trase objížďky
B1
zákaz vjezdu
Březovská - u odbočky k mateřské
školce (u č.p. Březovská 314)
IP 10 a
slepá ulice
na křižovatce Březovská a Pod
Sokolovnou
B1
zákaz vjezdu
Na křižovatce Březovská a Ke
Statku
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starostka obce
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