VÝSTAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V KLIMKOVICÍCH
Pro zlepšení dopravní situace v centru města Klimkovice bude vybudována v místě křižovatky ulic
Lidická a Čs. armády okružní křižovatka, která zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v našem městě.
Navíc při havarijní situaci na dálnici D1, zejména při uzavírce tunelu, usnadní průjezd městem místním
řidičům. Realizace stavby si vyžádá objízdnou trasu ve dnech 1. 6. - 9. 8. 2019, průjezd městem bude
po tuto dobu velmi omezen a negativně ovlivní dopravu také cestujícím z okolních měst a obcí. Proto
vyzýváme všechny řidiče

VYUŽÍVEJTE OBJÍZDNOU TRASU PŘES DÁLNICI V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE!
Pokud přesto budete potřebovat projet Klimkovicemi, využijte značených objízdných tras, které budou
vedeny přes město ve dvou směrech:
1. Směrem od Bílovce do Ostravy povede objízdná trasa ulicí Čs. armády po stávající silnici II/647
přes staveniště okružní křižovatky dle etap výstavby po levé či pravé straně bez možnosti
odbočení na ul. Lidickou.
2. Opačným směrem z Ostravy na Bílovec povede objízdná trasa ze silnice II/647 po ulici Polní na
Vřesinskou, přes stávající okružní křižovatku, dále ulicí Olbramickou do Olbramic a přes
Bravantice zpět na silnici II/647. Výjimkou budou autobusy jedoucí směr Bílovec přes zastávku
„Klimkovice Josefovice rozcestí“, které z ul. Olbramické odbočí vlevo na ul. Havlíčkovu, kterou
se napojí zpět na ul. Čs. armády.
Objízdná trasa rovněž umožní projet vozidlům ze směru od Olbramic nebo ze Sanatorií
stávajícím kruhovým objezdem přes ulici Vřesinskou a následně z ulice Polní odbočit na ulici
Čs. armády vlevo na Ostravu nebo vpravo do centra města.
Plně uzavřena bude ulice Lidická v úseku od staveniště nového kruhového objezdu po stávající
kruhový objezd u starého hřbitova a také kratičký úsek od ulice Požárnické po staveniště kruhového
objezdu s výjimkou vjezdu autobusů. Parkoviště před obchodem Hruška bude zpřístupněno z ulice
Lidické odbočením vlevo ze směru od náměstí.
Objízdnou trasu by neměly užívat těžké nákladní vozidla nad 12 tun. Pouze v případě nenadálé havarijní
situace na dálnici D1, nebo také v době uzavírky obou tubusů při diagnostice tunelu v době od 25. 5.
2019 od 22:00 hod. – 26. 5. 2019 do 5:00 hod. a také v době rekonstrukce klimkovického tunelu tj. od
9. 8. 2019 od 20:00 do 12. 8.2019 do 4:30 hod. bude umožněn průjezd vozidel včetně kamiónů
obousměrně po silnici II/674 přes bezprostředně zprovozněné staveniště kruhového objezdu, avšak
bude zakázán průjezd nákladních vozidel po objízdné trase přes místní komunikace.

PROJÍŽDĚJTE KLIMKOVICEMI PO VYZNAČENÝCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH
OHLEDUPLNĚ!

