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Informace k rekonstrukci vozovky a stavbě chodníků v obci
Sukorady
Z důvodu rekonstrukce vozovky a stavby chodníků v obci Sukorady bude doprava v obci řízena od 18. září
2017 kyvadlově – semafory.
Úplná uzavírka na silnici III/ 279 39 (Dlouhá Lhota) je hlášena v termínu 11.11.- 3.12.2017.
Práce je rozdělena na etapy. V průběhu rekonstrukce bude v rámci možností povolen průjezd kolem
kapličky po účelové sukoradské komunikaci (ovšem nikoliv od začátku stavby).
Z uvedeného důvodu je nezbytné počítat s tím, že doprava nebude plynulá.
Plán objízdné trasy v době uzavírky:
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Podrobné informace a časový harmonogram:
Od 18.9. – 14.10.2017 – bude probíhat oprava silnice včetně chodníků na pravé polovině vozovky směr
Mladá Boleslav – Jičín od nábytku po konec autobusové zastávky (úsek cca 600 m)
V této etapě bude velmi problematický výjezd od Husí Lhoty. Nebude možné odbočit do místní ulice u staré
hasičské zbrojnice ani odtud vyjet, bude se muset vjíždět i vyjíždět na křižovatce od Dlouhé Lhoty.
Rozsah prací:
- odfrézování asfaltové vrstvy a vybrání ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm
- rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné
- vrstvy položení ložné vrstvy silnice, výměna ložné vrstvy chodníků, uložení obrub
- zhotovení autobusového stání z dlažebních kostek a zhotovení ostrůvků pro přechody
- natažení kabelů pro nasvícení přechodů a vyložení sloupů pro nasvětlení přechodů asfaltové vrstvy a
položení zámkové dlažby na chodníky
Od 15.10. do 10.11.2017 bude probíhat oprava silnice včetně chodníků na levé polovině vozovky směr
Mladá Boleslav – Jičín od nábytku po konec autobusové zastávky (úsek cca 600 m).
V této etapě nebude možné odbočit na Husí Lhotu ani vyjet od Husí Lhoty, platí zde úplná uzavírka.
Nebude možné odbočit do místní ulice u obecního úřadu ani odkud vyjet, bude se muset vjíždět i vyjíždět u
provozovny AUTOMARKET Sukorady p. Fleischhans.
Rozsah prací:
- odfrézování asfaltové vrstvy a vybrání ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm
- rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné vrstvy
- položení ložné vrstvy silnice, výměna ložné vrstvy chodníků, uložení obrub
- zhotovení autobusového stání z dlažebních kostek a zhotovení ostrůvků pro přechody
- natažení kabelů pro nasvícení přechodů a vyložení sloupů pro nasvětlení přechodů
- položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky
Od 11.11. – 21.11.2017 bude probíhat oprava silnice na pravé polovině vozovky od autobusové zastávky do
konce obce ve směru Mladá Boleslav – Jičín.
V této etapě nebudou moci vozidla odbočovat a vjíždět na křižovatce na Dlouhou Lhotu, vozidla do 3,5t
budou mít objízdnou trasu vedenou po místní komunikaci, odbočí u staré hasičské zbrojnice ve směru od
Mladé Boleslavi nebo u domu čp. 114 ve směru od Dlouhé Lhoty, autobusy budou křižovatku na Dlouhou
Lhotu projíždět s opatrností.
Rozsah prací:
- odfrézování asfaltové vrstva a případné vybrání a vyspravení ložné vrstvy
- položení asfaltové vrstvy

2

Obec Dlouhá Lhota
Obecní Úřad Dlouhá Lhota | 294 05 Dlouhá Lhota č. p. 29
tel.: +420 326 397 428 | email: obec@dlouhalhota.cz | web: www.dlouhalhota.cz

Od 22.11. do 30.11.2017 bude probíhat oprava silnice na levé polovině vozovky včetně chodníků od
autobusové zastávky do konce obce ve směru Mladá Boleslav – Jičín.
V této etapě nebude možné odbočit u provozovny AUTOMARKET Sukorady p. Fleischhans a ani tudy
vyjíždět, k vjezdu i výjezdu je nutné použít odbočku u obecního úřadu.
V této etapě nebudou moci vozidla odbočovat a vjíždět na křižovatce na Dlouhou Lhotu, vozidla do 3,5t
budou mít objízdnou trasu vedenou po místní komunikaci, odbočí u staré hasičské zbrojnice ve směru od
Mladé Boleslavi nebo u domu čp. 114 ve směru od Dlouhé Lhoty, autobusy budou křižovatku na Dlouhou
Lhotu pojíždět s opatrností
Rozsah prací:
- odfrézování asfaltové vrstva a případné vybrání a vyspravení ložné vrstvy rozbourání tělesa chodníků a
výměna ložné vrstvy, uložení obrub
- položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky
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