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Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás seznámit se zahájením prací na rekonstrukci

ulice Pražské. Stavební práce budou probíhat od cca druhé polo-

viny února do konce května 2015. Bohužel to s sebou přináší

určitá omezení v dopravě a dostupnosti jednotlivých objektů.

Podrobné informace o konkrétních termínech dostanete po

odsouhlasení harmonogramu prací s generálním dodavatelem

stavby. Také budete včas informováni o uzavírkách jednotlivých

úseků Pražské a náhradních objízdných trasách. 

Zatím  jsme na prvním jednání s dodavatelem, projektanty,

zástupcem ROPID a Uher – autobusy odsouhlasili úpravu trasy

autobusů l. 318. Od zahájení stavebních prací bude po celou

dobu stavby vyloučen provoz autobusů z této části obce.

Náhradní zastávka za zastávky Jíloviště – U mostu a Jíloviště (směr

na Prahu) bude v zastávce Jíloviště-hlavní silnice (společně 

s l. č. 317 a 321). Ve směru od Prahy zůstává provoz beze změn. 

Objízdné trasy pro osobní automobily jsou předběžně navržené,

podle konkrétních uzavírek částí Pražské, ulicí Lipovou a Zahradní.

V rámci uzavírky budou probíhat práce tak, aby byl po celou dobu

výstavby umožněn vjezd záchranné služby, hasičů a pohotovost-

ních vozidel správců jednotlivých sítí. Po dobu výstavby nebude

povoleno odstavování vozidel v celém úseku Pražské od křižo-

vatky s Příjezdní až k nájezdu na Strakonickou. Žádáme tímto

všechny obyvatele, aby po dobu stavebních prací respektovali

přechodná dopravní značení. 

Organizace svozu komunálního odpadu bude konkrétně řešena

podle postupu prací.

Víme, že mohou nastat nepříjemné situace, ale doufáme, že výsle-

dek, v podobě opravené a o chodníky a veřejné osvětlení

doplněné Pražské, přinese zlepšení prostředí a bezpečnosti

chodců v této části obce. S jakýmikoli dotazy, připomínkami 

a náměty se můžete obrátit na obecní úřad.

Doporučujeme sledovat internetové stránky www.jiloviste.cz,

informační tabule u OÚ a hlášení místního rozhlasu. Pro aktuální

informace, rovněž můžete využít tel. linku na OÚ - +420 257 730

274 nebo +420 602 232 842, případně mail – obec@jiloviste.cz
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