Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě
15. 3. - 15. 6. 2015
Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března
2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí - RWE (plyn), Teplárna Náchod
(teplovod), Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. (vodovod) a přeložky některých kabelových tras.
Navazovat bude rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, výměny obrub, opravy živičného krytu
a obnovy vodorovného dopravního značení jak přímo v křižovatce, tak do všech navazujících směrů.
Celá stavba je rozdělena do dvou etap a jejím investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa
Hradec Králové, zhotovitelem bude společnost SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.
„Jsme si vědomi, že omezení během stavby se dotknou dopravní situace na průtahu městem i v centru,
komplikaci to bude znamenat i pro chodce. Proto bychom rádi požádali chodce i řidiče o shovívavost v
průběhu prací. Po vzájemné dohodě budou stavaři pracovat až do 22 hodin, aby doba oprav byla co
nejkratší“, upřesnil starosta Jan Birke“.
1. etapa – od 15. 3. do 6. 5. 2015
V této etapě dojde k uzavření poloviny okružní křižovatky (dále OK) ve směru k nemocnici po křižovatku
s ulicí Denisovo nábřeží.

Objízdné trasy pro motoristy
Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy od sídliště u nemocnice ulicí Purkyňova, Dobrošovská
(k pivovaru), dále na Husovo náměstí k čerpací stanici, případně přes Husovo náměstí k „Čedoku“
do okružní křižovatky, a to pro vozidla v obou směrech.
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Na opačné straně okružní křižovatky u Slávie, ve směru do centra, bude provoz v ulici Němcové upraven
jako jednosměrný ve směru výjezdu z OK do centra s možností odbočení z okružní křižovatky jak vlevo
při příjezdu od Hradce Králové, tak vpravo při příjezdu od Polska.
Pro odlehčení provozu před okružní křižovatkou budou řidiči jedoucí od Hradce Králové do centra
(včetně zásobování) naváděni do ulice Českoskalické a dále Komenského, aby se vyhnuli jízdě
v koloně.

Pro výjezd z centra ve směru jízdy na Hradec Králové či Nové Město nad Metují budou sloužit místní
komunikace - ulice Českých bratří, Na Hamrech a výjezd na Pražskou. Další možností je pro řidiče jet
např. ul. Řezníčkovou do ulice Komenského a dále z centra po ul. Komenského a Českoskalické
s napojením na mezinárodní silnici (U Hotelu HYNEK).
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Pro výjezd z centra ve směru k nemocnici a dále do obcí Lipí, Jizbice, Dobrošov, Česká Čermná,
Borová, Nový Hrádek budou sloužit místní komunikace - ulice Palachova (okolo budovy soudu) až do ul.
Janáčkovy a dále vlevo ulicí Pražskou k čerpací stanici Benzina na Husovo náměstí, s odbočením
vpravo na most u pivovaru a dále pak ulicí Purkyňova po křižovatku s ulicí Němcové s odbočením
do ulice Bartoňova.
Pro pěší
Současně dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části okružní křižovatky a pro chodce bude
vyznačena náhradní trasa přes Denisovo nábřeží.
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2. etapa – od 7. 5. do 15. 6. 2015
V této etapě bude uzavřena druhá polovina okružní křižovatky včetně navazující ulice Němcové
ve směru do centra a k poliklinice po křižovatku s ulicí Palachova.

Objízdné trasy pro motoristy
Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy z centra na Hradec Králové či Nové Město nad Metují od
křižovatky ulic Mlýnská x Českých Bratří, dále po ulici Českých Bratří po křižovatku ulic Na Hamrech x
Hálkova, pak ulicí Na Hamrech až k silnici I/33 (ul. Pražská). Případně mohou jet řidiči ulicí Českých
Bratří až k vrátnici RUBENY a ulicí Nerudova vyjet do ulice Pražské (pouze vpravo!).
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Pro výjezd směrem na Hronov a Červený Kostelec bude sloužit ulice Palachova (okolo budovy soudu),
Janáčkova, výjezd na ulici Pražskou a dále již po ulici Pražská. Samozřejmě bude možné využít ulici
Volovnice a okružní křižovatku u Itálie.
Na opačné straně okružní křižovatky (směrem k nemocnici), bude provoz v ulici Němcové jednosměrný,
ve směru jízdy z okružní křižovatky Slávie k nemocnici, s odbočením jak vpravo při příjezdu od Hradce
Králové, tak vlevo při příjezdu k okružní křižovatce od Polska. Pro směr jízdy od nemocnice bude nutné
použít opět objízdnou trasu ulicí Purkyňova, Dobrošovská, Husovo náměstí (výjezd do okružní
křižovatky „u Čedoku“ nebo kolem čerpací stanice na ulici Pražskou).
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Pro pěší
Dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části okružní křižovatky a pro chodce bude vyznačena
náhradní trasa ulicí Palachovou a Dvořákovou do ulice Pražské u okresního soudu, případně z druhé
strany okolo panelového domu u polikliniky a opět do ulice Pražské.

Provoz v rámci obou etap bude probíhat vždy na dané polovině okružní křižovatky, tedy jedním jízdním
pruhem, bude řízen kyvadlově a to v době od 6:00 do 18:00 hodin pověřenými osobami, mimo
uvedené hodiny provizorní světelnou signalizací.
Pro zásobování středu města bude avizována objízdná trasa s odbočením do ulice Českoskalické
(u Hotelu HYNEK) a dále ulicí Komenského až do centra dle potřeby.
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Řidiči budou o dopravních omezeních v Náchodě informováni již na výjezdu z Hradce Králové tak, aby
mohli, pokud to bude jen trochu možné, využít náhradní trasy.
„Dopravní situace v Náchodě v následujících měsících nebude určitě jednoduchá. Policie ČR, resp.
Dopravní inspektorát v Náchodě, si proto vyhradil právo změnit či doplnit přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích v rámci této stavby tak, aby v případě nutnosti bylo možné zajistit bezpečnost
a plynulost silničního provozu“, uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Původně jsme uvažovali z důvodu
lepší propustnosti vozidel o otočení směru jízdy v ulici Volovnice. S největší pravděpodobností k tomu
přistoupíme až při úpravách okružní křižovatky u Čedoku.“
Na opravu křižovatky u Slávie bude navazovat zahájení kompletní rekonstrukce, resp. výstavba nové
okružní křižovatky "u Čedoku". Ta potrvá až do podzimu letošního roku.
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