Začátek jara bude pro řidiče náročný – začne modernizace silnice I/12 v úseku Úvaly - Rostoklaty
Od 18. 3. začne Ředitelství silnic a dálnic opravovat povrch komunikace č. I/12 v Úvalech.
Zhotovitelem prací bude společnost EUROVIA CS, a. s. V celé délce bude provedena oprava
nevyhovujícího povrchu komunikace v podobě výměny krytu konstrukce a jejího nahrazení tišším
povrchem, kde budou zároveň provedeny úpravy příčných a podélných sklonů. Dále bude provedena
rekonstrukce odvodňovacích zařízení, nástřik vodorovného dopravního značení (VDZ), výměna a
doplnění svislého dopravního značení (SDZ) a zádržných systémů.
Rozsah stavebních prací zahrnuje čištění vozovky, vyrovnávky příčných a podélných sklonů,
frézování vozovky, pokládku konstrukčních vrstev, výměnu a doplnění SDZ a VDZ. Součástí
rekonstrukce je rovněž řešení odvodňovacích zařízení – výstavba a rekonstrukce trubních propustí,
čištění a tvorba příkopů a oprava mostu za Pneu Černý. Průjezd po silnici I/12 bude po celou stavbu
zachován, provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelných semaforů, lze tedy ve špičkách očekávat
tvorbu dlouhých kolon.
Provoz na křižovatce směrem na Jirny a provoz na křižovatce směrem na Škvorec bude zachován a
provoz bude rovněž řízen semafory. Odbočky na Dobročovice, Přišimasy, Tuklaty a Rostoklaty budou
úplně uzavřeny.
Termíny jednotlivých omezení:
etapa 1a (od parkoviště na Úvaláku po křižovatku I/12 – II/101 (Jirenská):
18.3. – 29.3.2017
etapa 1b:
18.3. – 31.3.2017
etapa 2a:
1.4. – 16.4.2017 (od křižovatky I/12 – II/101 (Jirenská) po křižovatku Dobročovická)
etapa 2b:
1.4. – 14.4.2017
etapa 3a:
17.4. – 2.5.2017 ((od křižovatky I/12 – Dobročovická po světelnou křižovatku) - úplná
uzavírka III/01215 (křižovatka Dobročovická).
etapa 3b:
17.4. – 30.4.2017
etapa 4:
2.5. – 11.5.2017
etapa 5:
12.5. – 21.5.2017 úplná uzavírka III/10163
etapa 6:
22.5. – 31.5.2017 úplná uzavírka III/1136
Pro bližší informace prosím sledujte webové stránky města a facebook města. Případně se můžete
obrátit přímo na odbor investic a dopravy.
Ve spolupráci s ŘSD a Krajskou správou a údržbou silnic se budeme snažit udržet průjezd přes město
pro občany Úval (tzn. trasa Škvorecká – Komenského – Havlíčkova – Pražská), zároveň však chceme
vyloučit tranzitní dopravu, aby nedošlo ke zkolabování dopravy ve městě. Počítejte tedy prosím
s vyšším nasazením a kontrolami městské a státní policie.
Rekonstrukce zasáhne výrazně především obyvatele Radlické čtvrti, protože v období od 17.4. do 2.5.
nebude fungovat autobusové spojení linkou 391 z Radlické čtvrti do centra Úval. O vydání povolení
průjezdu staveništěm křižovatky pro osobní automobily občanů bydlících v Radlické čtvrti s ŘSD
jednáme.
Prosíme všechny o pochopení a trpělivost při realizaci této modernizace, která přinese tišší povrch
komunikace a zasadí další střípek do postupné modernizace silniční sítě v Úvalech a jejich okolí.
Petr Matura
Vedoucí odboru investic a správy majetku
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