Stavba „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“
Prováděné práce od 07/2009 do 12/2009, které budou vyžadovat částečná omezení silničního nebo
pěšího provozu:
Snesení a novostavba nadjezdu Rokycany – Borek, převádějícího místní komunikaci – Ulice
Ke Střelnici
• před zahájením prací na snesení nadjezdu bude zprovozněna provizorní komunikace a
provizorní železniční přejezd, ten bude umístěn cca 120 m od nadjezdu směrem do Rokycan
• železniční přejezd bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením s výstražnými
světly
• doba trvání: od uzavírky stávajícího nadjezdu 10.7.2009 do zprovoznění nadjezdu nového –
v 12/2009
Snesení a novostavba nadjezdu Rokycany – Ul. Ždárská cesta
• před zahájením prací na snesení nadjezdu bude zprovozněna provizorní komunikace a
provizorní železniční přejezd, ten bude umístěn opět cca 120 m od nadjezdu směrem do
Rokycan
• železniční přejezd bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením s výstražnými
světly
• doba trvání: od uzavírky stávajícího nadjezdu 10.7.2009 do zprovoznění nadjezdu nového –
v 12/2009
Podchod pro pěší pod kolejištěm železniční stanice Rokycany (napravo od výpravní budovy)
• vzhledem k rozsahu rekonstrukce bude podchod zcela uzavřen od 1.7.2009 do 17.11.2009
• po rekonstrukci bude podchod zastávat dosavadní funkci spojení obou částí města, nově
bude sloužit i k přístupu na nově vybudovaná nástupiště
• náhradní trasa pro pěší povede pod mostem ulicí Svazu bojovníků za svobodu nebo pod
mostem ulicí Šťáhlavskou
Most přes ulici Svazu bojovníků za svobodu (za Sokolovnou)
• v době rekonstrukce mostu od 1.7.2009 do 17.11.2009 bude pod mostem částečně omezena
doprava – bude vedena jednosměrně směrem z centra města. Průchod pro pěší bude
zachován
• po 17.11.2009 bude stavebně dokončen nový podchod pod kolejemi v blízkosti mostu přes
ulic Svazu bojovníků za svobodu, možnost otevřít k tomuto datu podchod včetně
navazujících částí bude ještě předmětem upřesnění harmonogramu
• provedení sanací opěr a spodních částí nosné konstrukce mostu (nosná konstrukce nebude
při rekonstrukci měněna) si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu. Doba provádění
ještě bude upřesněna, doba trvání 30 dní. Buď bude provedena v závěru rekonstrukce mostu
– tedy cca od 15.10.2009 při zachování průchodu pěších, nebo bude provedena až po
zprovoznění podchodu vedle výpravní budovy (tedy po 17.11.2009) při vyloučení průchodu
pěších. Tyto varianty jsou ještě předmětem jednání s naším dodavatelem.
A dále:
Rekonstrukce mostu přes silnici III/2341 v Holoubkově – úplná uzávěra v termínu 1.7.2009 –
25.8.2009
• objízdná trasa bude vedena přes Medový Újezd po silnici III/11721
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