Obec Háje nad Jizerou
Loukov č.p.61 - 513 01 Semily
Další informace k rekonstrukci silnice II/292 „Pojizerky“
Od 11.2.2022, kdy jsme poprvé zveřejnili informaci o rekonstrukci silnice II/292, se toho již v
podstatě moc nezměnilo, kromě již existence výlukových jízdních řádů.
Prováděcí firmy M-Silnice, a.s. společně s firmou Integra stavby, a.s. v současné době
zajišťují za provozu vykácení stromů podél silnice a již postupně likvidují pařezy.
Úplná uzavírka silnice v úseku z Rybnic od odbočky směrem „Na Rovinka“ do Loukova po
opravovaný úsek v „Kuchyňce“ začíná 4.4.2022. Úsek od Hotelu Gerl po odbočku na Kout
se zatím nerekonstruuje a zůstává průjezdný – termín uzavírky bude upřesněn dle postupu
prací na rekonstrukci a také podle stavu sesuté silnice pod p.Chlumem.
Uzavřený úsek Rybnice - Loukov bude průjezdný pro „popeláře“ a vždy nějakým směrem i
pro občany, kteří v daném místě bydlí (třeba i po dohodě se stavaři dle aktuální situace). Daný
úsek bude průjezdný i v noci pro případný průjezd záchranky či hasičů.
Oficiální objížďka pro tranzitní dopravu je vedena přes Košťálov a přes Roprachtice a bude
na silnicích dobře vyznačena.
Místní občané mohou uzavřený úsek opatrně objet po obecní cestě přes Rybnice a nebo přes
dřevěný Bysterský most po nově opravené silnici v Bystré až do Loukova – úsek silnice od
„Loukovského“ mostu po odbočku ke kostelu bude ponechán co nejdéle průjezdný. Ještě
jednou musím zdůraznit slovo opatrně a přidám i ohleduplně. Obecní komunikace jsou úzké
a místy i docela svažité!!!
Autobusy se budou otáčet u Hotelu Gerl a na Rybnici v místě zbořené továrny. Výlukové
jízdní řády jsou již vyvěšeny na internetu. Ještě dnes došlo k malé změně v jízdním řádu ze
Semil do Rybnic
Konečný termín rekonstrukce obou úseků je stanoven nejpozději do 30. června 2023.
V zimním období budou stavební práce zastaveny a silnice měla být průjezdná včetně zimní
údržby. Dodavatelé rekonstrukce mají dle smlouvy na danou akci pouze 295 dní, což není při
daném rozsahu prací zrovna mnoho. Ale pro uživatele dobře.
Rekonstrukce „Pojizerky“ samozřejmě způsobí drobné komplikace a omezení všem lidem v
jejím okolí, ale bez nich to prostě nejde. Budiž nám všem útěchou, že je to pouze dočasné a
pak si doufám bude užívat pohodlného ježdění a ne kličkování mezi dírami.
Dle předběžných informací z KSSLK by se měl dále v roce 2024 rekonstruovat úsek silnice
č.1, což je z Benešova-Podolí do Rybnic. Vše bude záležet na financích!!
Když se dovíme další podstatné skutečnosti budeme vás tímto způsobem informovat.
Hezké a pokud možno klidné jaro.
V Hájích nad Jizerou dne 31.3.2022

