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Informace o uzavírkách komunikací v obci Herink
Od 1.6.2011 bude v obci Herink zahájena oprava komunikací III/00317, III/00318
a část ulice Do Višňovky. Z důvodu provedení co nejlepší kvality nového povrchu si tato
oprava vyžádá kompletní uzavírky jmenovaných komunikací, které budou rozděleny do
následujících etap:
1. etapa 174.16 – termín opravy 1.6.2011 – 8.6.2011, ulice Do Višňovky, úsek od
křižovatky (zastávka autobusů) až ke společnosti Univerzální stavební, a.s.,
2. etapa 174.14c – termín opravy 9.6.2011 – 17.6.2011, ulice Radějovická, úsek od
křižovatky (zastávka autobusů) až k vjezdu do ulice Nad Rybníkem,
3. etapa 174.14a1 – termín opravy 18.6.2011 – 24.6.2011, úsek od obce Modletice
směr Herink až po křižovatku na Popovičky (u výstavby RD „Slunečná stráň“),
4. etapa 174.14a2 – termín opravy 25.6.2011 – 30.6.2011, ulice Hlavní, úsek od
křižovatky na Popovičky (u výstavby RD „Slunečná stráň“) až na křižovatku
(zastávka autobusů),
5. etapa 174.14b – termín opravy 1.7.2011 – 11.7.2011, ulice Hlavní, úsek od
křižovatky (zastávka autobusů) až k pekárně Penam
Přehledné situace s vyznačením jednotlivých úseků uzavírek a objízdných tras naleznete na
úřední desce na budově obecního úřadu nebo na webových stránkách obce
www.obecherink.cz .
Také upozorňujeme na změny jízdních řádů, které budou v souvislosti s rekonstrukcí
komunikací upraveny dle jednotlivých etap.
V ulicích Nad Rybníkem a Kolmá je v době značené objízdné trasy zakázáno
parkování vozidel na komunikaci z důvodu šířky vozovky (otáčení autobusů). Tuto
informaci případně předejte stavebním firmám, které provádí stavební práce na Vaší
nemovitosti. Objízdná trasa bude pouze pro osobní dopravu a bude opatřena dopravním
značením zakazujícím vjezd vozidel nad 12 t.
Součástí opravy komunikací bude i úprava vpustí a šoupadel ve vozovce, které v určité
fázi opravy budou vyvýšené nad komunikaci a obetonované. Apelujeme na Vás, dodržujte
zákaz vjezdu a nevjíždějte do opravovaných úseků, aby nedošlo k poškození, které by
způsobilo zvlnění konečného povrchu vozovky.
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