
Obsah čísla

 

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY

Úřad m. č. Prahy 14, odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad upozorňuje, že v měsíci dubnu a květnu
2002 proběhne v naší městské části první etapa komplexního úklidu komunikací (KÚK) dle níže uvedeného harmonogramu. KÚK se
týká kromě uvedených komunikací rovněž všech parkovišť při těchto komunikacích.

18. dubna Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milovická, V Novém Hloubětíně, V Humenci, Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská -
od křiž. Kbelská po křiž. Pod Turnovskou tratí, Zelenečská - od křiž. Kbelská po křiž. Nehvizdská
19. dubna Zámečnická, Zálužská, Nástrojářská, Nehvizdská, Mochovská - od křiž. Pod Turnovskou tratí po křiž. Zelenečská, 
Zelenečská - od křiž. Nehvizdská po křiž. Slévačská
26. dubna Cíglerova, Bří Venclíků, Vlčkova, Bouřilova, Bojčenkova, Trytova, Paculova, Ronešova, Volkova včetně parkoviště u školy
při ul. Bří Venclíků
30. dubna K Mototechně, Anny Čížkové, Chvalská, Horoušanská, Klánovická, Poříčanská, Soustružnická, Liblická, Štolmířská,
Čertouzská - od křiž. Klánovická po křiž. Vaňkova, Hloubětínská - od křiž. Vaňkova po křiž. Poděbradská
2. května Šromova, Himrova, Gen. Janouška, Šebelova, Jíchova, Smikova, Anderleho 
3. května Breitcetlova, Dygrýnova, Vašátkova, Doležalova
7. května Vaňkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, Šestajovická, Hostavická, Postřižinská, Litošická, Čertouzská - od
křiž.Vaňkova po křiž. V Chaloupkách 
9. května   Františkova, Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova, Bobkova (l. část) - od křiž. Bobkova, Bryksova (pod cukrárnou)
kolem mateřské školky ke křiž. Bobkova, Bryksova (nad Ocelkovou), Bryksova - od křiž. Kučerova až po Bryksova čp. 950 - viz.
přenosné dopravní značení 
10. května Pospíchalova 
13. května Krylovecká, Kardašovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Žárská 
14. května Maňákova, Kučerova, Mansfeldova , Bryksova - od křiž. Ocelkova, Bryksova kolem objektu TELECOMU až ke křiž.
Kučerova, Bryksova ,Bobkova (2. část) - od křiž. Bobkova, Bryksova (nad Ocelkovou) přes křiž. s ul. Maňákovou až po křiž. Bobkova,
Bryksova 
15. května Kpt. Stránského, Bryksova - od křiž. Ocelkova, Bryksova až po Bryksova čp. 950 -viz přenosné dopravní značení

Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie ČR a Městské policie. Doba úklidu
bude od 8 do 14 hodin a v týdenním předstihu budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme
všechny motoristy, aby respektovali toto dopravní značení a ve vlastním zájmu neparkovali v uvedených dnech na takto označených
komunikacích. V případě, že nebude respektováno rozhodnutí silničního správního úřadu, je vlastník komunikace oprávněn dle zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud
vlastník silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu odstranění vozidla znemožnily.

Jaroslav Flídr, odbor životního prostředí a dopravy

obsah.html

