Obec Týn nad Bečvou

Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
IČ: 00850641, tel: 581 797 077, e-mail: obec@tynnadbecvou.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Druhá etapa
Úplná uzavírka silnice od křižovatky u prvního mlýna směrem na Týn nad Bečvou až po
křižovatku v obci směrem k Zemědělskému družstvu započne
od 22. 07. 2019 a potrvá do
20. 12. 2019 – druhá etapa
začne až po ukončení první
etapy.
OBJÍZDNÉ TRASY POVEDOU
Týn nad Bečvou – Lhota – Větřák
– Hlinsko – Lipník nad Bečvou.

uzavřený úsek

pro občany Týna nad Bečvou

Vážení občané,
čeká nás kompletní rekonstrukce silnice II /437 Lipník nad Bečvou, přes obec Týn nad Bečvou po hranice Zlínského kraje.
Investorem této stavby je Olomoucký kraj – Správa silnic Olomouckého kraje, p.o..
Realizátorem stavby je společnost STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
Odpovědná osoba: Ing. Stanislav Třasoň, tel. 776 598 620.
Od začátku měsíce května budou zahájeny přípravné práce na realizaci rekonstrukce komunikace v Lipníku nad Bečvou ul. Smetanova.

Předpokládané termíny uzavírek:

Částečná uzavírka ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou od 29. 04. 2019 do 07. 05. 2019.

První etapa

Úplná uzavírka silnice ulice Smetanova od kruhového objezdu, po křižovatku u prvního mlýna směrem na Týn nad Bečvou začne
od 08. 05. 2019 a potrvá do 11. 08. 2019.
Most přes řeku Bečvu bude zprůjezdněn pro cyklisty a pro pěší se zvýšeným bezpečnostním opatřením.
OBJÍZDNÉ TRASY POVEDOU – Týn nad Bečvou – křižovatka na Nové Dvory – Nové Dvory – Sušice – Oldřichov – Osek nad Bečvou –
Lipník nad Bečvou.

Druhá etapa

Úplná uzavírka silnice od křižovatky u prvního mlýna směrem na Týn nad Bečvou až po křižovatku v obci směrem k Zemědělskému
družstvu započne od 22. 07. 2019 a potrvá do 20. 12. 2019 – druhá etapa začne až po ukončení první etapy.
OBJÍZDNÉ TRASY POVEDOU – Týn nad Bečvou – Lhota – Větřák – Hlinsko – Lipník nad Bečvou.
Vjezd k nemovitostem v ul. Lipnická po křižovatku k Zemědělskému družstvu bude možný na povolení stavby, které
vydává stavbyvedoucí p. Josef Bednář mob. 602 742 420.
Dočasně upraveny budou rovněž jízdní řády a nástupní stanice autobusů. Přes objízdné trasy povedou i veškeré trasy záchranných
složek do Týna nad Bečvou.
Současně s touto stavbou probíhá oprava silnice od Oprostovic po domov důchodů v Radkově Lhotě a hranici Zlínského kraje. Další stavbou v našem okolí je kompletní oprava silnice přes Radslavice a některé ulice v Přerově. V roce
2020 případně v roce 2021 by měla následovat pokračující rekonstrukce přes ulici Lipnickou – křižovatku u zrcadla na Lhotu – ulici
Záhorskou po konec obce Týn nad Bečvou. V tomto úseku musíme vyprojektovat inženýrské stavby a přilehlé chodníky s vyřešením
vlastnických vztahů.

Detail

Přílohou tohoto upozornění jsou situace stavby a značení objízdných tras.
Žádáme občany o vstřícnost, toleranci při objízdných trasách a dodržování bezpečnostních zásad při pohybu
na staveništi.

Detail 1

První etapa
Úplná uzavírka silnice ulice Smetanova od kruhového objezdu,
po křižovatku u prvního mlýna směrem na Týn nad Bečvou začne
od 08. 05. 2019 a potrvá do 11. 08. 2019.
Most přes řeku Bečvu bude zprůjezdněn pro cyklisty a pro
pěší se zvýšeným bezpečnostním opatřením.
OBJÍZDNÉ TRASY POVEDOU
Týn nad Bečvou – křižovatka na Nové Dvory – Nové Dvory – Sušice
– Oldřichov – Osek nad Bečvou – Lipník nad Bečvou.
uzavřený úsek

Detail 2

