Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 26.4.2017

1.
Vážení občané, od dubna letošního roku je zahájena výstavba vodovodu a
kanalizace v části ulice Březovská a vodovodu ve Skochovicích. Majitelé
nemovitostí, kteří mají zájem o připojení na vodovodní i kanalizační síť obce a
doposud nemají vyřízené povolení nebo chtějí vědět podrobnosti
k připravovanému záměru, ať v nejbližším možném termínu kontaktují
místostarostu obce na tel čísle 257 713 997 nebo na emailu
mistostarosta@vranenadvltavou.cz.
2.
Seniorek Vás zve ve středu 26.4.2017 v klubu na tradiční charitativní sbírku
pro Diakonii Broumov.
3.
Sbor sv. Jiří srdečně všechny zve na VELKÝ JUBILEJNÍ KONCERT v sobotu
29.4.2017 od 16 hodin v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou.
4.
Obec Vrané nad Vltavou a Sbor dobrovolných hasičů Skochovice pořádají
v neděli 30. dubna od 18 hodin Čarodějnice u požární zbrojnice ve
Skochovicích.
5.
Upozornění pro občany : MUDr. L. Švestková nebude ordinovat ve čtvrtek
27.4. a v pátek 28.4.2017. Sestra také nebude přítomna.
6.
Dětská skupina U RYBEK pořádá na zahradě u staré školy v pátek 28.4.2017 od
16 do 18 hodin pálení čarodějnic pro nejmenší děti a jejich rodiče.
7.
Spolek Stará škola zve občany další akci z cyklu „Zahrada nejen pro starou
školu“ na téma Dřeviny v zahradě tuto sobotu 29.4.2017 od 15 hodin a od 17
hodin bude praktická ukázka řezu mladých i starých ovocných stromů.
8.
Výstavba vodovodu ve Skochovicích
V souvislosti s výstavbou vodovodu ve Skochovicích bude v termínu od 24. 4. 2017 do 15. 6.
2017 uzavřena část místní komunikace Vltavská a to od křižovatky s komunikací Pobřežní až
po hasičskou zbrojnici.
O víkendech bude zajištěn omezený průjezd uzavřenou částí komunikace se zvýšenou
opatrností.
V uzavřené části místní komunikace bude vymezen bezpečnostní koridor pro pěší.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách obce nebo Vám je sdělí místostarosta obce na
telefonních číslech 257 713 997 nebo 720 513 119.
Výstavba vodovodu a kanalizace v Březovské ulici
V souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace v Březovské ulici budou v termínu od 2. 5.
2017 do 31. 8. 2017 uzavřeny části místních komunikací Březovská, Ke Zvoli, Nádražní a U
Pošty.

Část ulice Březovská (v úseku od křizovatky s ulicí Ke Zvoli po křižovatku s ulicí
Oblouková) bude kompletně uzavřena v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 6. 2017.
Část ulice Březovská (v úseku od křižovatky s Obloukovou po poslední dům po levé straně ve
směru na Březovou - č. p. 333), část ulice Ke Zvoli včetně železničního přejezdu, část ulice
Nádražní a část ulice u Pošty bude uzavřena od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
Z důvodu většího omezení dopravy v obci dojde k několika úpravám na dalších místních
komunikacích:
 V ulici U Pošty bude po nejkratší možnou dobu zrušen jednosměrný provoz.


V části místní komunikace Skochovická bude dočasně zajištěn jednosměrný provoz a
to ve směru ze Skochovické do ulice U Elektrárny/Vltavská.



V celé místní komunikaci V Ouvozcích (panelka) bude dočasně zajištěn jednosměrný
provoz a to ve směru z ulice Vltavská do ulice Na Kodlíči/Rovná/Ke Statku.

Omezení autobusové dopravy v rámci budování vodovodu a kanalizace v Březovské ulici:
Autobusová linka č. 331 (školní autobus) bude mít v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 6. 2017
výstupní a nástupní zastávku před budovou s č. p. 197 (potraviny) před křižovatkou ulic
Březovská x Ke Zvoli.
Autobusová linka č. 445 (Vrané - Březová-Oleško) bude v termínu od 2. 5. 2017 do 31. 8.
2017 ukončena v zastávce Základní škola.

