Obec Háje nad Jizerou
Loukov č.p.61 - 513 01 Semily
Další informace k rekonstrukci silnice II/292 „Pojizerky“
Poslední informace o rekonstrukci silnice II/292 jsme zveřejnili 31.3.2022. Téměř vše, co je na
daném letáku napsáno, bude platit i nadále. Zásadní změnou je to, že prováděcí firmy M-Silnice,
a.s. a Integra stavby, a.s. začnou od 4.7.2022 s rekonstrukcí dalšího úseku silnice od Hotelu
Gerl po odbočku na Kout.
Nově uzavřený úsek silnice v Dolní Sytové bude průjezdný stejným způsobem jako úsek
Rybnice – Loukov. Jediným problémem je v tom, že dané místo nelze objet po obecních
komunikacích. Z těchto důvodů budou muset i během dne místní občané, zásobování apod.
projíždět stavbou a počítat s velkým zdržením. Proto všem doporučujeme se danému úseku
pokud možno vyhnout a použít raději oficiální objížďku, než čekat ve stavbě. Zaměstnanci
stavby se svojí těžkou technikou nebudou mít povinnost nikomu uhýbat!
Vjíždět do stavby, kde je dopravní značka B1 zákaz vjezdu všech vozidel, budou moci pouze
řidiči, kteří budou mít povolení stavby. Toto bude platit pro celou stavbu (Dolní Sytová,
Rybnice, Loukov). Dané povolení bude vystaveno na požádání na obecním úřadě v Loukově
na konkrétní registrační značku. Povolení bude vydáno pouze místním občanům a dále těm,
kteří musí nutně daným úsekem projíždět (zásobování, f.Gerl, Farma Loukov, ZŠ a MŠ Loukov
apod.).
Oficiální objížďka pro dopravu mezi Semily a Jilemnicí bude vedena stále přes Košťálov a přes
Roprachtice a bude na silnicích dobře vyznačena. Platit by měl i průjezd pro dopravní obsluhu
přes dřevěný most v Bystré n.J. do Loukova. Dosud nebylo vydáno MěÚ Semily oficiální
rozhodnutí. Po jeho vydání oznámíme případné další změny.
Nové autobusové jízdní řády jsou již také zveřejněny v předchozím článku. Ze směru od Semil
se nic nemění. Ze směru od Jilemnice se budou některé autobusy otáčet již u bytovek.
Konečný termín rekonstrukce obou úseků, který je stanoven nejpozději do 30. června 2023, se
zatím také nemění. V zimním období budou stavební práce zastaveny a silnice by měla být
průjezdná včetně zimní údržby.

V Hájích nad Jizerou dne 15.6.2022

