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Obec Kamenec u Poličky informuje 
 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ 

OPRAVA HLAVNÍ KOMUNIKACE V OBCI 
 

OD ČTVRTKA 16. 7. 2020 DO NEDĚLE 30. 8. 2020 
bude na hlavní komunikaci II/353 v naší obci platit   

ZÁKAZ VJEZDU  
 

- toto omezení bude za čínat ze sm ěru od Poli čky na začátku obce u čp. 125 a ze sm ěru z obce 

Sádek na most ě za křižovatkou u Základní školy v Sádku 

- stanovená objízdná trasa pro vozidla jedoucí mimo naši obec bude přes obec Borovou a dále obec 

Telecí  
 

Místní doprava a provoz vozidel v naší obci  

- pro provoz vozidel pro potřeby v naší obci se bude využívat místních komunikací 

- vzhledem k parametr ům místních komunikací je zapot řebí dbát na nich zvýšené opatrnosti, 

komunikace jsou obytnými zónami s omezenou rychlost í na 20 km/h. 

- prosíme majitele nemovitostí kolem místních komunikací na omezení parkování vozidel podél 

komunikací tak, aby bylo zajištěno co nejvíce možností pro vyhýbání protijedoucích vozidel 

- částečné využívání hlavní komunikace místním provozem bude možné s ohledem na průběh a 

harmonogram stavby, mimo místa překopů propustků bude nejdříve uzavřené posuvné pracovní 

místo řízené pracovníky stavby, ve fázi konečného asfaltování bude ale komunikace zcela uzavřena 

- pro napojení obce na komunikace v Poličce se bude využívat komunikace kolem Čistírny odpadních 

vod v Poličce a možnosti komunikací u hospody „V zatáčce“. Jednosměrný provoz na komunikaci u 

čp. 125 bude ale z hlediska bezpečnosti zachován 

- propojení ve spodní části obce na most u areálu společnosti MIP a místní komunikaci na tzv. „malé 

straně“ bude možné s omezením dle průběhu vlastní stavby  

- pro provoz ze středu obce, z areálu firmy Kytos a ze spodní části obce prostřednictvím komunikace 

za hřbitovem bude možné také komunikační napojení přímo na silnici I/34 Polička – Hlinsko u 

železničního přejezdu 

- pro vozidla IZS tj. lékařská pomoc, hasiči a policie žádná omezení neplatí, v případě potřeby budou 

mít vždy zajištěný průjezd 
 

Harmonogram stavby:  

 - 16. 7. – 19. 7.  oprava propustku na začátku obce u čp. 122 – objízdná trasa ČOV Polička 

 - 20. 7. – 26. 7.  oprava propustku na začátku obce u horní autobusové zastávky 

 - 27. 7. – 2. 8.  oprava propustku ve spodní polovině obce u čp. 79 – objížďka „malá strana“ 

 - 3. 8. – 9. 8.  oprava propustku ve spodní polovině obce u čp. 132 – objížďka „malá strana“ 

 - v průběhu období 16. 7. – 9. 8. bude probíhat postupné frézování vozovky a další práce  

 - 10. 8. – 16. 8. pokládka podkladní asfaltové vrstvy v úseku začátek obce od města Poličky 

  po střed obce u budovy obecního úřadu, pokládka vždy po ½ vozovky 

 - 17. 8. – 23. 8. pokládka podkladní asfaltové vrstvy v úseku střed obce u budovy obecního 

  úřadu po napojení obce Sádek, pokládka vždy po ½ vozovky 
oto čte, další strana 
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Úplná uzavírka veškerého provozu na hlavní komunika ci: 

 - 17. 8. – 23. 8. pokládka vrchní asfaltové vrstvy v úseku začátek obce od města Poličky 

  po střed obce u budovy obecního úřadu, pokládka celoplošn ě na celou 

  šířku vozovky najednou, absolutní zákaz provozu i po d obu tuhnutí 

  asfaltových sm ěsí 

 - 24. 8. – 30. 8. pokládka podkladní asfaltové vrstvy v úseku střed obce u budovy obecního 

  úřadu po napojení obce Sádek, pokládka celoplošn ě na celou ší řku 

  vozovky najednou, absolutní zákaz provozu i po do bu tuhnutí 

  asfaltových sm ěsí 

 - v této fázi uzavírky prosíme majitele nemovitostí  s jedinou možností výjezdu jejich 

 vozidel na hlavní komunikaci o cca. týdenní parkov ání na míst ě bez omezení provozu 

 např. parkovišt ě u obecního ú řadu, parkovišt ě u areálu Pod Lipou apod. 
 

Autobusová doprava  

- autobusy Městské hromadné dopravy budou v provozu dle jízdního  řádu  (dopoledne příjezd 

z Poličky 8,28, odjezd do Poličky 8,35; odpoledne příjezd z Poličky 15,33, odjezd do Poličky v 15,35) 

- pro jízdu autobus MHD bude využívat místní komunikace 

- autobusové zastávky budou v první fázi obsluhovány na stávajících místech, dle postupu stavby 

budou následně posunuty na trasu místní komunikace – horní zastávka na křižovatku u čp. 1 

(odbočka k ČOV Polička), zastávka OÚ na křižovatku „na hrázi“ u čp. 36, informace o posunu 

zastávek bude včas zveřejněna  

- autobus MHD bude mít na místní komunikaci vždy p řednost , prosíme řidiče o respektování jeho 

jízdy a uvolnění cesty 

- ostatní autobusy naši obec v celém období obsluhova t nebudou , spoje jedoucí z Poličky směr 

Telecí a zpět pojedou přes obec Korouhev se zastávkou a otočením v obci Sádek u budovy OÚ  
- s městem Poli čku zajistí obec další dopravní spojení, a to v prac ovních dnech takto:  

 - ve 12.00 h.  odjezd od budovy OÚ do Poličky na parkoviště vlevo od budovy nádraží ČD 

 - ve 12.15 h.  odjezd z parkoviště vlevo od budovy nádraží ČD v Poličce zpět do naší obce 
 

Provoz prodejny  

- provoz prodejny potravin bude v první fázi oprav bez omezení, ve druhé fázi opravy při pokládce 

asfaltového povrchu bude prodejna mimo provoz (předpokládá se v období od 17. – 30. 8. 2020) 
 

Odvoz odpad ů 

- svoz komunálního a tříděného odpadu proběhne v době omezení po dohodě se zhotovitelskou 

firmou opravy komunikace a se společností LIKO v plánovaných termínech s možným minimálním 

omezením: - komunální odpad – popelnice liché pondělí 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 

 - svoz plastů v pytlích od domů – pátek 31. 7. a 28. 8. 

 - svoz plastů ze žlutých kontejnerů – pátek 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 28. 8. 

 - svoz papíru z modrých kontejnerů – čtvrtek 23. 7., 6. 8. a 20. 8. 
 

Oprava komunikace v ulici Heydukova v Poli čce 

 Úplná uzavírka dopravy na této komunikaci bude následovat až po dokončení opravy 

komunikace v naší obci a bude řešena také s rozdělením na dvě části se zachováním možností 

průjezdu od komunikace I/34 Polička  - Hlinsko na komunikaci k ČOV v Poličce. 

 

 Předem děkuji všem za pochopení a spolupráci a věřím, že vše společně zvládneme. 

Petr Šváb, starosta obce, kontaktní telefon 731 612 067 


