Obecní úřad Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
--------------------------------------------------------

STARTUJE REALIZACE PROJEKTU "ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI V
OBCI BRANKA U OPAVY"
Upozorňujeme občany na zahájení prací na projektu "Zvýšení dopravní bezpečnosti v
obci Branka u Opavy". V pátek 27. března proběhne vytyčení I. a II. etapy, práce budou
zahájeny v příštím týdnu realizační firmou JANKOSTAV. Vzhledem ke komplikacím
způsobeným nouzovým stavem se oficiální termín dokončení prací posunul na
9. srpen 2020.
Stavební práce si vyžádají přechodné dopravní omezení na místních komunikacích. V I.
etapě bude realizován výjezd pro hasičské vozidlo a bezpečnostní práh na vjezdu do ulice
Selská (před domem č.p. 15 - Černíkovi). Vzhledem k uzávěře místní komunikace od křižovatky
Selské se silnicí č. III/4644 budou řidiči ze Selské ulice a Nové čtvrti najíždět z ulice Bezručovo
nábřeží a Požární, vyjíždět ulicí Zadní. Uzávěra potrvá 14 dnů.
Ve II. etapě dojde z důvodu budování bezpečnostního prahu na vjezdu do ulice Bezručovo
nábřeží k uzávěře této místní komunikace v délce 82 m. Řidiči z Bezručova nábřeží využijí na
vjezdu i výjezdu jednosměrnou ulici Požární (ze Selské), kde bude dočasně provoz umožněn v
obou směrech. Uzávěra potrvá rovněž 14 dnů.
Ve III. etapě bude na 35 dní uzavřen vjezd do ulice Havlíčkova z důvodu budování
bezpečnostního prahu a chodníků. Najíždět a vyjíždět bude možné Selskou ulicí s využitím
spojovacích komunikací s Havlíčkovou. V případě průjezdu autobusu (zatím platí prázdninový
jízdní řád) bude bus muset projet Selskou ulicí, objet parcelu s dětským hřištěm a malou kaplí
a po Selské se zase vrátit. To si vyžádá takové parkování vozidel občanů, aby autobus dokázal
projet.
Ve IV. etapě budou během 21 dnů realizovány chodníky podél ulice Školní na styku s ulicemi
Příčná a Zadní. Dojde k částečnému omezení jednoho jízdního pruhu v místě křižovatky silnice
č. III/4644 a ul. Příčná po pravé straně a jednoho jízdního pruhu ulice Zadní po levé straně.
Bude však zachována minimální šířka jízdního profilu silnice 5,5 m. Tato etapa si nevyžádá
uzávěru žádné místní komunikace.
Realizace V. etapy potrvá 28 dní. Práce budou probíhat na vjezdu do Zadní ulice, po pravé
straně směr Chvalíkovice. V době pracovní činnosti dojde k omezení jízdního pruhu částečnou
uzávěrou, a k úplné uzavírce ulice Zadní, po pravé straně směr Chvalíkovice. Objízdná trasa
povede po ulici Selská.

