Uzavření přejezdu v Husově ulici a podjezdu Na Spojce od 3. března
měsíc březen Úvalům nepřinese jen hezké počasí a více slunce, jak všichni doufáme, ale také zkoušku
naší tolerance a trpělivosti. Od 3. března až do 29. června totiž bude uzavřen nejen přejezd v Husově
ulici, ale také podjezd v ulici Na Spojce. V ulici Na Spojce se bude nově dělat také dešťová kanalizace a
následně nový povrch. V téže lokalitě zároveň začne rekonstrukce mostu do Horovy čtvrti.
To znamená, že pro motorová vozidla včetně linkových autobusů nebude možný přímý průjezd mezi
částí Úval nad tratí a pod tratí. Je nám jasné, že se bude jednat o velmi nepříjemné období, které
postihne život takřka každého obyvatele a návštěvníka Úval a že utrpí obchodníci v Husově i
Smetanově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic. Ze všech dostupných jednání, která jsme
v uplynulých měsících vedli, však vyplynulo, že se jedná o řešení, které je nejlepší ze všech špatných.
Variantu, že by byl železniční přejezd otevřen pouze 6 minut z hodiny, jsme zavrhli pro její
nebezpečnost a nefunkčnost. Více o tom, jak bude organizace dopravy v centru města na jaře
vypadat, se dočtete v březnovém čísle Života Úval a na webu města, kde budeme přinášet průběžné
aktualizace.
Chtěl bych Vás na tomto místě požádat o pochopení a trpělivost s omezeními, které stavba, včetně
pohybu těžké techniky, ve městě přinese.
Dopravní uzávěry a zákazy parkování
3. 3. 2015 – 29. 6. 2015
3. 3. 2015 – 29. 6. 2015
3. 3. 2015 – 29. 6. 2015
důvodu

Úplná uzavírka železničního přejezdu v Husově ulici
Úplná uzavírka podjezdu v ulici Na Spojce (budování kanalizace,
povrchu)
Zákaz parkování v ulici Jiráskova (z důvodu průjezdu těžké techniky)

Stavební práce
Budování dešťové kanalizace v ulici Na Spojce
Budování dešťové kanalizace v ulici Denisova
Budování dešťové kanalizace v ulici Smetanova
Rekonstrukce povrchu ulice Na Spojce
Zahájení rekonstrukce mostu přes Výmolu v Horově čtvrti
Veřejná doprava
Autobusy budou jezdit po objízdné trase Pražská x Jiráskova x
Jirenská x I/12 Kolínská s výjimkou níže uvedených spojů, které jsou
využívány školními dětmi a které budou zajíždět na náměstí Arnošta
z Pardubic (a nebudou tak jezdit k nádraží!!), kde se budou otáčet
v prostoru vedle drogerie. V této části (mimo prostoru pro cca 4 - 5
aut u drogerie) také bude zákaz parkování.
Linka 391 v 13:17, 14:23, 15:17, a eventuálně 16:20, 17:22 (vše směr
Radlická čtvrť – Dobročovice – Květnice – Rohožník)
Linka 423 v 12:23D, 13:23D, 14:23D, 14:50T, 15:20D, 15:45T, a
eventuálně 16:20D, 16:45T, 17:20D, 17:45T (vše směr Škvorec, spoje

označené „D“ pokračují dál směr Přišimasy – Hradešín – Masojedy –
Doubravčice, spoje označené „T“ pokračují ze Škvorce do
Třebohostic)
Linka 484 v 13:25, 14:25, 15:45 (vše směr Tuklaty – Tlustovousy –
Horoušany – Horoušánky – Úvaly).
Pěší
k dispozici bude po celou dobu průchod ulicí Na Spojce i pod
podjezdem
k dispozici bude průchod podchodem na nádraží do Vydrovy ulice
nově bude přístup k nádraží z ulice Husova
k dispozici bude obchozí trasa ulicí Hálkova
za vedení města, ve spolupráci s ROPID a odborem dopravy
Petr Borecký, starosta města

