
   Mimořádné vydání - omezení dopravy

OPRAVA POVRCHU SILNICE Č. I/33 V JAROMĚŘI - PRŮTAH MĚSTEM
S konečnou platností jsme se dne 17. 10. 2013 dozvěděli o plánovaném zahájení opravy silnice, 
které  je stanoveno na pondělí 4. 11. 2013 a ukončení prací se předpokládá ve středu 27. 11. 2013. 
Celková oprava je rozdělena na 4 úseky.

Provoz během oprav bude řízen kyvadlově pra-
covníky stavby, pouze po položení finální vrstvy 
bude provoz na nezbytně nutnou dobu řízen se-
mafory.

1. úsek - směr Hradec Králové → Jaroměř
od Hotelu EXPANZE (u okružní křižovatky „Na 
Špici“) až po Městské muzeum v ulici Husova

Termín oprav: 4. - 8. 11. 2013
4. - 6. 11. 2013:
- opravy budou probíhat za úplného provozu

7. - 8. 11. 2013:
- provoz ve směru od Náchoda na Hradec Králové 
bude veden v původní trase
- provoz ve směru od HK na Náchod bude veden uli-
cí Na Cihelnách, poté vpravo ulicí Národní a zpět na 
okružní křižovatce u „Tesca“ na průtah

2. úsek - okružní křižovatka u Veckova 
zahradnictví

Termín oprav: 5. - 8. 11. 2013
7. - 8. 11. 2013:
- dojde k uzavření výjezdu ve směru na Hořenice, 
místní doprava včetně autobusů bude vedena ulicemi 
Českého odboje a Partyzánská



3. úsek - směr Hradec Králové → Jaroměř
ul. Husova, od přechodu pro chodce k supermarketu TESCO až po hasičskou zbrojnici v ul. Na Valech
Termín oprav: 11. - 16. 11. 2013
15. 11. 2013:
- bude uzavřen výjezd ve směru Národní ulice, Velichovky; doprava bude vedena ulicemi Na Cihelnách a Husova 
zpět ke křižovatce u „Tesca“ 
16. 11. 2013:
- bude uzavřen výjezd ve směru na náměstí ČSA; doprava bude vedena ulicemi Nábřeží 17. listopadu, Vojtěcha 
Probošta a ul. Na Obci

4. úsek - směr Hradec Králové → Jaroměř
od dopravní značky „začátek obce“ (autobazar KNB) až po prodejnu ACTIVE SPORT v ul. Hradecká
Termín oprav: 18. - 27. 11. 2013
23. - 24. 11. 2013:
- bude uzavřen výjezd k nádraží ČD; doprava bude vedena ul. Nádražní a Sv. Čecha
26. - 27. 11. 2013:
- bude uzavřena odbočka na Jezbiny a Autoprofi; doprava bude vedena ul. Nádražní a Jezbinská

Průjezd městem bude v této době ztížen, proto prosíme řidiče o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost.

Informace k omezení dopravy:
Pokud budete mít k nastalé situaci 
nějaké dotazy, obracejte se na odbor 
dopravy a silničního hospodářství.

Hájková Jana - vedoucí odboru
Tel.: 491 847 140, 737 204 615 
E-mail: hajkova@jaromer-josefov.cz 

Další informace o dopravní situaci 
budeme uveřejňovat na webu měs-
ta: http://www.jaromer-josefov.cz/ 
nebo na facebookovém profilu „Ja-
roměřský a josefovský zpravodaj“.


