Obec Kamenec u Poličky informuje
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
OPRAVA HLAVNÍ KOMUNIKACE V OBCI
AKTUÁLNÍ PLÁN PRACÍ
OD PONDĚLÍ 17. 8. 2020 DO NEDĚLE 30. 8. 2020
stav k 16. 8. 2020
1.
Od pondělí 17. 8. bude prováděna pokládka asfaltové vyrovnávací vrstvy a následně
podkladní ložné asfaltové vrstvy v úseku od mostu u napojení obce Sádek směrem ke středu
obce u obecního úřadu. V úseku most u obce Sádek a most k areálu MIP pokládka po ½ vozovky,
ostatní úseky pokládka na celou šířku vozovky najednou. Předpokládaný časový rozsah pondělí 17.
8. až středa 19. 8.
2.
Od pondělí 17. 8. bude v úseku od začátku obce od města Poličky po střed obce u
budovy obecního úřadu prováděna příprava konečného umístění kanalizačních poklopů.
Tyto práce budou postupně prováděny i ve spodní části obce v návaznosti na provedení pokládky
povrchu.
3.
Od čtvrtka 19. 8. se předpokládá provádění pokládky vrchní konečné asfaltové vrstvy
od mostu u napojení obce Sádek směrem ke středu obce u obecního úřadu a následně dále
směr město Polička. Předpokládá se provádění prací od čtvrtka 19. 8. a následně každý den
včetně soboty a neděle 22. a 23. 8. a dále.
4.
Na pokládku konečného povrchu v naší obci plynule naváže pokládka povrchu města Poličky
až po napojení komunikace u divadla – Tylova domu.
Průjezd křižovatkou v ulici Heydukova v Poličce od silnice I/34 Polička – Hlinsko
s příjezdem k ČOV Polička a dále po místní komunikaci do naší obce bude vždy zachován.
V celém období 17. 8. – 30. 8. platí absolutní zákaz provozu na hlavní silnici nejen při pokládce
i po dobu tuhnutí asfaltových směsí, a to včetně cyklistů !!!
Prosím také naše spoluobčany o pomoc s dodržováním tohoto zákazu zejména vůči všem
„přespolním“, kteří obcí projíždějí a vůbec nerespektují dopravní značení.
V této fázi prací prosíme majitele nemovitostí s jedinou možností výjezdu jejich vozidel
na hlavní komunikaci o parkování na místě bez omezení provozu např. parkoviště u obecního
úřadu, parkoviště u areálu Pod Lipou apod.
Provoz prodejny potravin a pohostinství je přerušen na celé období 17. – 30. 8. 2020.
Odvoz odpadů v pondělí 24. 8. (popelnice) a v pátek 28. 8. (plasty v pytlích) proběhne podle
aktuální situace – pravděpodobně v omezeném rozsahu.
Autobusová doprava – provoz MHD a doprava ze strany obce pokračuje dle plánu do 30. 8.
Děkuji všem za skvělé zvládání dosavadních omezení – nyní to už musíme zvládnout až do finále.
Petr Šváb, starosta obce, kontaktní telefon 731 612 067

