Informace pro obyvatele ulice Jiráskova (doplnění), Jirouškova
a Partyzána Petra k připravované opravě silnice III/3172 Borohrádek, 2. etapa
Termín úplné uzavírky silnice III/3172 (TGM, Jiráskova): 14. 6. - 3. 10. 2021
Termín stavebních prací se předpokládá: 14. 6. - 31. 11. 2021 (dokončení chodníků a veřejného
osvětlení po rekonstrukci silnice)
V k.ú. Borohrádek se tato oprava bude týkat silnice Jiráskova a T.G. Masaryka.
Souběžně s opravou silnice budou probíhat další stavební práce v komunikaci a chodnících podél této
komunikace.
Firma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou bude provádět v ulici Jiráskova a T. G. Masaryka výměnu
stávajícího litinového vodovodu, přepojovat dotčené přípojky, vyměňovat stávající navrtávací pasy a zemní
ventily, vyměňovat trasová šoupata.
Firma Energomontáže Votroubek s.r.o. realizuje rekonstrukci vedení nízkého napětí, která spočívá
v přeložení vrchního vedení do země. Tyto práce probíhají v ulici Jiráskova.
Město bude v souběhu s rekonstrukcí sítě nízkého napětí realizovat rekonstrukci veřejného osvětlení a
opravu chodníků podél celé opravované silnice.
Opravu silnice bude provádět firma M-SILNICE a.s. Bude spočívat v odstranění žulových kostek, provedení
hloubkové sanace, vybudování samostatné dešťové kanalizace a uličních vpustí, osazení silničních obrub,
pokládce nových živičných vrstev.
Vjezd do Jiráskovy ulice (od křižovatky s Jirouškovou ulicí) a T. G. Masaryka bude osazen dopravními
značkami „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Nebude umožněn přístup osobními ani jinými automobily
k nemovitostem v uvedených ulicích.
Z tohoto důvodu bude od 14. 6. 2021 vymezen prostor pro parkování osobních automobilů v prostoru
bývalého areálu ŽPSV, a to pro obyvatele ulice Jiráskova, ale i Partyzána Petra. Vjezd do něj bude z ulice
Partyzána Petra. Na této komunikaci bude dočasně umožněn obousměrný průjezd vozidel. Parkování
bude tedy vymezeno po jedné straně komunikace. Prosíme o respektování dopravního značení.
Pro přístup místních obyvatel do části ulice Jiráskova, Partyzána Petra a na parkoviště v ŽPSV bude možné
využít cestu okolo areálu (bývalého statku) pana Plachetky, která bude průběžně udržována ve sjízdném
stavu.
Autobusová zastávka Borohrádek škola bude dočasně mimo provoz.
Aktuální informace budeme mimo jiné uveřejňovat na webových stránkách města Borohrádek
(www.mestoborohradek.cz).
Přístup složkám integrovaného záchranného systému bude zachován, rovněž tak firmě provádějící svoz
odpadu.
Žádáme občany, aby respektovali prostor staveniště, dopravní značení, pokyny pracovníků stavby a dbali na
bezpečnost svoji a svých dětí.
Rovněž prosíme občany, které jakkoliv omezí stavební činnosti při rekonstrukci silnice, výměně vodovodu,
přeložce vrchního vedení, či rekonstrukci veřejného osvětlení, o trpělivost a pochopení.
Děkujeme.
Město Borohrádek
Kontakt na starostu města: Mgr. Martin Moravec: 725 086 522

