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krujskú spróva a úclržbasilnic středočeskéhoktaje, příspěvkovó organiutce
150 21 PRAHA 5, Zborovská 1l - Oblttst Kutná lIora
Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy a životniho pro§tředí
oddělení dopravně správní
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16.6.2022

věc: oznámení omezení viezdu vozidel ieiicM okamžitá hmotnost přesahuie 6 t na silnici
IIU32827 mezi obcemi Chotěšice - Nová Ves v 4.01 km z důvodu havariiního stavu
proDustku - havárie

č.

.

Krajská správa a údržbasilnic Sťedočeskéhokraje, příspěvková otganizace, zastupující
Sťedoěeský kraj, jako vlastníka silnic II. aIIL říd, na základě vlastního zjištění a provedením
mimořtádné prohlídky propustku 3 2827 -3P ve staničení4,01 km na silrrici č. II/32827 mezi
obcemi Chotěšice - Nová Ves, ozrramuje s platností od 17.6.2022 omezení vjezdu voádel přes
tento propustek, jejichž okamžitíhmotno§t přesahuje lyzrračenou mez 6 t , mimo autobusové
dopravy.
Doprava v místě propustku je svedena do středu vozovky doplněna svislým dopravním zrtačenim
dle TP 66 (I. vydání).
Termín částečnéhoomezení do 7.7, 2022. Od 2.7. 2022btlde úsek zcela uzavŤen.
O provedení úplrréuzavírky budete v předstihu informovány.
Za pruběh přechodné úpravy provozu a umístění přechodného doprawflro značenízodpovídá
firma: POZEMNI KOMIrNIKACE BOFffiMIA, a.s. Milady Horrákové 2764,272 01Y*ladno, patt
Machráček Petr tel:. 724 148 06L
Oblashrí provozní technik_ástupc€

oblast kutná Hora

150 21 l3raha 5

Obdíží:MěÚPoděbrady - odbor dopraly ,
DI Policie CR - OR Nymburk, nb.poelatp.ha@pqlpz, ian.stastnv2@pcr.cz
]DSK, pospis4.naI*@tdskez
I{ZS STREDOCESKEHO KRAJE, opis@sck. izscr.cz
ZZS SK . podateIna@zachranka.cz
,a
Obec Chotěšice, Chotěšice 29, 289 01 Dl,mokury, ,, , , ll
Obec Záhomice, Hlavaí 12^ 289 03 Městec králové, l,|.::.:,.,: ]:]..]]:., ,]
Obec Kněžice, Krrěžice 37 ,289 02 Kněžice, obec@ obec_knezice,cz
Obec Chroustov, Chroustov 81,289 02 Kněžice, chroustov@tiscali.cz
Příloha
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