Doprava

Rekonstrukce Českobrodské
OPRAVU ULICE ČESKOBRODSKÁ, KTEROU NYNÍ NA ÚZEMÍ PRAHY 14 PROVÁDÍ TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HL. M. PRAHY, PROVÁZEJÍ DOPRAVNÍ KOMPLIKACE V OBLASTI JAHODNICE A HOSTAVIC. INFORMACE
O PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍCH A UZAVÍRKÁCH SE MĚSTSKÁ ČÁST PRŮBĚŽNĚ SNAŽÍ AKTUALIZOVAT NA SVÝCH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NA SPECIÁLNĚ ZŘÍZENÉM FACEBOOKOVÉM PROFILU.
komplikace co nejmenší a oprava se
stihla dokončit v daném termínu, což
nám bylo přislíbeno," řekla místostarostka Ing. Ilona Picková, která má
v Praze 14 na starosti oblast dopravy.

Úplné uzavření Českobrodské
I 1. etapa – aktuálně probíhá,
komunikace je zcela uzavřena
v úsecích: Domanský – Lomnická,
Domanský – Coca-Coly,
Coca-Cola – Lomnická
I 2. etapa (od 10. 4. do 23. 4.
– předpokládaný termín
2. etapy platný na konci března),
komunikace je zcela uzavřena
v úseku Broumarská – Coca-Cola

Stavební práce by podle informací
poskytnutých investorem měly skončit 23. dubna, není však vyloučeno, že
se nakonec o něco protáhnou. Důvodem je, že vozovka je v ještě horším
stavu, než se původně předpokládalo, což se už zkraje oprav odrazilo na
provozu místní dopravy.
Technická správa komunikací byla nucena operativně reagovat, a tak – bohužel aniž by kohokoliv včas upozornila –, prakticky přes noc změnila dopravní značení a původně částečně
průjezdnou Českobrodskou zcela uzavřela. Obyvatelé byli uzavírkami, o kterých ještě předešlého dne nevěděli,
pochopitelně zaskočeni. „Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev pro-

běhl průzkum stavu komunikace. Bylo zjištěno, že se nachází ve velice
špatném stavu a potřebuje provést
četnou sanaci podloží. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že je nezbytně
nutné provést celkové uzavření komunikace. Nejen kvůli sanacím, ale také
kvůli nutnému zamezení dalšího porušování podkladu vozovky vlivem
provozu automobilové dopravy,“ uvedla na dotaz městské části Barbora Lišková z TSK hl. m. P. Navzdory velkému omezení, které krok vyvolal, nebylo podle jejích slov možné původní
provoz v místě zachovat kvůli bezpečnosti. Ostatně, rekonstrukce Českobrodské byla již několikrát odložena,
mimo jiné i s ohledem na probíhající
opravy Jižní spojky.
„Předpokládáme, že daný úsek opravy bude zprovozněn během dvou týdnů a oprava bude dále pokračovat
před areálem Coca-Coly,“ uvedla Lišková před koncem března. „Je nám
líto, že rekonstrukce komplikuje dopravu rezidentům z Hostavic a Jahodnice, ale vzhledem ke stavu komunikace je nutná, navíc by měla
problémy Českobrodské vyřešit dlouhodobě. Za městskou část se snažíme tlačit na TSK hl. m. P., aby byly

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ HODĚJOVSKÉ
V návaznosti na komplikovanou dopravní situaci související s rekonstrukcí Českobrodské městská část,
po dohodě s Policií ČR a Magistrátem hl. m. Prahy, iniciovala zjednosměrnění ulice Hodějovská propojující
Kyje a Hostavice. Důvodem opatření
byl dopravní kolaps a další nebezpečné situace, které na Hodějovské
(a zejména u výjezdu na ulici Broumarská) vznikaly a staly se příčinou
mnoha stížností obyvatel i řidičů. Varianty, jak v místě zajistit bezpečnost,
byly dle místostarostky Pickové
pouze dvě – Hodějovskou zjednosměrnit nebo zcela uzavřít. Městská
část zvolila první možnost. „Žádáme
obyvatele o pochopení a trpělivost.
Uvědomujeme si, že situace je pro
řadu lidí nepříjemná, ale výsledek
v podobě opravené Českobrodské
bude stát za to,“ dodala Picková. Kdo
měl zájem, mohl se nejen s ní, ale
i se starostou Prahy 14 Mgr. Radkem
Vondrou nad tématem rekonstrukce
Českobrodské a zjedosměrnění Hodějovské potkat osobně na veřejných
setkáních, která se uskutečnila na
konci března a na začátku dubna.
(red)

Objízdné trasy i aktuální
informace mohou lidé sledovat
na www.praha14.cz, případně
se můžete obracet přímo na
TSK hl. m. Prahy:
Milan Zach – Telefon: 257 015 736,
Email: milan.zach@tsk-praha.cz

Oprava silnic přinese změnu dopravního režimu v Hloubětíně
Odbor dopravy ÚMČ Praha 14 upozorňuje obyvatele Hloubětína na dočasnou změnu dopravního režimu
v ulicích Mochovská a Kbelská (takzvaná Malá Kbelská) v Hloubětíně.
Důvodem změny, která se dotkne

především směrování jednosměrných ulic v okolí opravovaných úseků,
je rekonstrukce povrchu vozovek ve
výše zmíněných ulicích. Změny proběhnou ve dvou etapách, v první se
bude od 6. 4. do 15. 5. 2017 pracovat

v „Malé Kbelské“ a v Mochovské.
Druhá etapa se bude týkat zbylé části
Mochovské ulice a pracovat se zde
bude od 16. 5. do 14. 6. 2017. Mapy
změn dopravního režimu najdou zájemci na www.praha14.cz.
(jam)
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