Policisté v rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne!“ se budou jako
každý rok snažit opět po prázdninách dětem připomenout podmínky
bezpečného chování na silnici a především při přecházení komunikace.
Mnohdy se stává, že jsou děti po nástupu do školy roztěkané, stále plné
zážitků z prázdnin tudíž se nedokáží ještě pořádné soustředit a svoji
pozornost mnohdy zaměří na úplně jiné věci, než je právě jejich
bezpečnost při přecházení silnice. Z tohoto důvodu se policisté během
následujícího školního týdne zaměří právě na okolí mateřských,
základních a dalších školských zařízení v Úvalech.
V této souvislosti máme jednu prosbu na rodiče:
od pondělí 22.8.2016 je uzavřena komunikace III/01214 v ulici
Riegerova, Dvořákova a Škvorecká od č.p. 65 po odbočku k Penny
marketu z důvodu rekonstrukce uličního prostoru včetně komunikace.
Práce budou rozděleny do II. etap. I. etapa by měly být ukončena
nejpozději do 31.1.2017. Navazovat bude II. etapa, což znamená další
stavební práce od Penny po světelnou křižovatku a rekonstrukce mostu
před č.p. 65. Tato část si vyžádá uzavírku nejpozději do 31.5.2017.
Z výše uvedených skutečností bohužel vyplývá, že průjezd těmito ulicemi
bude v době stavby nemožný.
Jediná možná příjezdová cesta bude Husovou ulicí a přes náměstí
Arnošta z Pardubic.
V průběhu stavby bude od světelné křižovatky směrem na náměstí
Arnošta z Pardubic umožněn průchod pro chodce staveništěm
v zabezpečeném koridoru tak, aby nedošlo k pádu nebo jiným zraněním
v místě staveniště, a to po celou dobu výstavby. Bohužel z prostorových
důvodů není možné, aby autobusová doprava zajížděla na náměstí (byla
provedena zkušební jízda autobusem před uzavírkou). Veškerá
autobusová doprava bude vyjíždět i končit na vlakovém nádraží. Veškeré
přechody v trase z nádraží do školy budou v ranních hodinách posíleny
strážníky městské policie.
Současně předpokládáme, že v období 2. poloviny září až prosinec
2016 budou probíhat rekonstrukční práce v ulicích Jiráskova, Klánovická,
Havlíčkova, Pražská II a Škvorecká kolem rybníka Fabrák.
S ohledem na tyto skutečnosti bychom Vás chtěli zdvořile požádat,
abyste s ohledem na očekávané komplikované dopravní podmínky
omezili svoji cestu do školy automobilem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na odbor investic a dopravy MěÚ
Úvaly. O průběhu stavby vás budeme průběžně informovat na webových
stránkách, facebooku města a v Životě Úval.
Za komplikace spojené se stavbou se touto cestou omlouváme a věříme,
že Vám nové ulice tyto nepříjemnosti vykompenzují.

