OBEC KOŠŤÁLOV
512 02 Košťálov 201

Plán uzavírek
z důvodu

stavby kanalizace na první pololetí 2015

28. 2. – 1. 3. 2015 úplná uzavírka v úseku mezi horní částí tovární budovy Trevosu a budovou firmy Stavko
(pouze zatáčka). Jedná se o víkendovou uzavírku pro veškerý provoz.
24. 2. – 30. 4. 2015 částečná uzavírka silnice od benzínové pumpy směrem na Kundratice k firmě DS
Chuchlík (bývalý Sport). Doprava bude v krátkých úsecích v místě aktuální stavby svedena do jednoho
pruhu a řízena semafory. Přesto i zde v nevyhnutelných případech bude muset dojít k cca 2 – 3 víkendovým
uzavírkám pro veškerou dopravu v místech, kde je to stavebně nevyhnutelné. Dopravní značení bude
provedeno i v širším okolí, přinejmenším v Lomnici nad Popelkou, Bořkově a Jilemnici.
2. 3. – 15. 3. 2015 úplná uzavírka horní části křižovatky pod nádražím a výjezdu na Lomnici n. Pop. Jedná
se o krátkou uzavírku, kdy směr od Semil na Libštát bude průjezdný, uzavřena bude pouze odbočující část
na Lomnici nad Pop., cca v úrovni domu Jiřičkových. Objízdná trasa pro tranzit a nákladní dopravu bude
vedena přes Stružinec, místní objízdná trasa pro vozidla do 3,5t bude vedena Nádražní ulicí, kde bude
umístěna dopravní značka zákaz zastavení. Autobusy budou upřesněny.
16. 3. – 30. 3. 2015 úplná uzavírka tzv. Tovární ulice v úseku od kadeřnictví k „modrému“ mostu na
Octárně.
31. 3. – 15. 5. 2015 úplná uzavírka hlavní silnice II. třídy od křižovatky pod výkupem po most Na Hranicích
– budování stoky M. Objízdná trasa pro tranzit a těžkou nákladní dopravu bude vedena přes tzv. Pojizerku,
přes Háje nad Jizerou a Jilemnici. Pro osobní, autobusovou a nákladní dopravu do 7,5 tuny bude objízdnou
trasou tzv. Tovární ulice přes Letnou. Tato uzavírka bude zakončená položením finálního asfaltového
povrchu, v průběhu stavby kanalizace budou totiž budovány i kanalizační přípojky/odbočky k domům a ve
vedlejším výkopu přikládán nový vodovod s novými přípojkami. Pozn.: Po otevření této komunikace bude
pravděpodobně úplně uzavřena tzv. Pojizerka u Hájů nad Jizerou z důvodu rekonstrukce, a objízdnou trasou
bude průjezd Košťálovem. Současně s položením asfaltu zde bude položen finální asfalt na stoce Y – dolení
část u ČOV směrem na Semily.
15. 5. – 5. 6. 2015 úplná uzavírka hlavní silnice od železničního přejezdů po cca tzv. Kolowratovu vilu
(Děvín). Objížďky budou značeny a autobusová doprava pravděpodobně umožněna. I zde uzavírka bude
ukončena položením finálního asfaltového povrchu.
6. 6. – 20. 6. 2015 úplná uzavírka krátké části hlavní silnice za výjezdem z košťálovského náměstí v délce
cca 150 m směrem nahoru, tedy od Dufkových po Boudovy.
Zde nejsou zmíněny ještě některé menší částečné i úplné uzavírky místních komunikací (např. Nádražní
ulice a „druhé“ nádražní ulice, průchod kanalizace Kundraticemi) a také omezení průjezdu při budování
veřejných částí domovních kanalizačních přípojek. Prakticky ve všech případech bude zachována linková
autobusová doprava a osobní železniční, kde ovšem podle předběžných informací Českých drah dojde pozdě
na jaře a v létě k plánované rozsáhlé výluce na naší trati a bude nasazena náhradní autobusová doprava.
Spolu se stavební firmou Eurovia/Syner se budeme snažit tyto plánované uzavírky zpřesňovat a veřejnost
informovat.
Děkujeme za pochopení, Milan Havlík, místostarosta, tel. 734 538 413
IČ: 00275841

č.ú.: 55229574/0600 GE MB Semily

 481689200 (i fax)
www.kostalov.cz

e-mail: obec@kostalov.cz

