Borovnice 1.10.2020

Vážení spoluobčané,
Jak jistě všichni víte, na začátku září přestaly v Borovnici jezdit vlaky a železniční doprava byla
nahrazena autobusy. Je to z toho důvodu, že byla naplánována rozsáhlá oprava tratě v celém úseku
Mostek – Horka u Staré Paky. Opravuje se téměř všechno. Mosty, mostky, propustky, železniční
přejezdy, je budováno odvodnění tratě. Na trati se začalo usilovně pracovat počátkem září i v noci,
aby tyto práce byly hotovy co nejdříve a omezení dopravy trvalo co možná nejkratší dobu.
Nyní se blíží termín oprav železničních přejezdů, které budou opravovány postupně a každý bude
(podle harmonogramu) uzavřen pouze na 10 dnů.
Nejvíce se nás dotkne uzavírka hlavního železničního přejezdu P 5250 směrem od obce Horka u Staré
Paky. Bude uzavřen v termínu 24.10 – 02.11.2020 a bude úplná uzavírka silnice č.III/32546 od obce
Horka u Staré Paky až po obec Mostek.
Součástí uzavírek je nařízení obousměrné objízdné trasy:
příjezd od Nové Paky pokračovat do obce Horka u Staré Paky dále po silnici I/16 směr
Trutnov, přes obec Čistá u Horek, Dolní Kalná, Horní Olešnice, Dolní Olešnice, za Dolní
Olešnicí odbočit na silnici č. II/325 směr Debrné a Mostek.

Objízdná trasa bude značena dopravním značením (značkami) na začátku uzavírky tj. v obci Horka u
Staré Paky a v obci Mostek.
Bude zde dodatková tabulka E 13 s nápisem mimo dopravní obsluhu . Ve vyhlášce 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích je uvedeno:
,,Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen
význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.Je-li na dodatkové tabulce
použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v
místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“
Tolik na vysvětlenou. Co z toho vyplývá? Že pro nás, Borovnické občany, platí objížďka ,,Ke křížku“.
Prosím, buďme trpěliví a ohleduplní, vždyť 5 pracovních dnů nějakého omezení se dá vydržet,
nemyslíte?

Děkuji za pochopení
Eva Tajbrová, starostka obce

