Vážení občania,
Na základe oznámení vydaných Okresným úradom Piešťany, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, na rekonštrukciu mosta M7769 v katastri obce Rakovice
a povolenia na úplnú uzávierku hlavnej cesty II/504 v obci Rakovice, Vám
oznamujeme nasledovné:
- Rekonštrukcia mosta na hlavnej ceste sa uskutočňuje z dôvodu postupného
zosuvu časti krajnice pri cintoríne, ktorá sa už niekoľkokrát provizórne
spevňovala a opravovala. Uvedený most je špecifický v tom, že sú na ňom
umiestnené aj hlavné inžinierske siete plyn a vysoko a nízko napäťové vedenia.
Neočakávaným poškodením mosta by mohli byť prerušené aj uvedené hlavné
inžinierske siete a prerušenie dodávok energií do okolitých obcí.
- Čiastočná uzávera hlavnej cesty II/504 bude dňa 18.7.2022 od 7:00 hodiny.
V tomto čase bude možný pohyb vozidiel v obmedzenej premávke.
- Úplná uzávera hlavnej cesty bude od 19.7.2022 od 7:00 hodiny do dňa
ukončenia nevyhnutných prác, čo predpokladáme bude v mesiaci september
2022. Potom by mala byť premávka uvoľnená na obmedzený režim, t. j. 1 jazdný
pruh riadený semafórmi.
- Počas čiastočnej a úplnej uzávery bude autobusová doprava premávať
v upravenom režime s koncovými zástavkami v Rakoviciach pri bytovkách a vo
Veselom pri bývalom areáli tehelne.
- Autobusy počas upraveného režimu budú stáť aj na pôvodných – existujúcich
zástavkách : Rakovice kostol a Veselé cintorín.
- Presun peších občanov a cestujúcich a cyklistov medzi obcami Rakovice a Veselé
bude možný len pri maximálnej opatrnosti a dodržaní bezpečnostných predpisov
jedine po lávke, ktorá je vedľa rekonštruovaného mosta.
- Počas trvalej uzávery hlavnej cesty sú určené a schválené dopravným
inšpektorátom policajného zboru obchádzky pre osobné vozidlá a vozidlá nad
3,5 tony
- Pre vozidlá záchrannej služby a požiarneho zboru je taktiež navrhnutá čo
najkratšia obchádzková trasa medzi obcami.
- Občania budú môcť využívať dočasné záchytné parkoviská v obci Rakovice pozdĺž
kalvárie od hlavnej cesty a od miestnej komunikácie a v obci Veselé
priestranstvo oproti areálu bývalej tehelne.
Všetky informácie týkajúce sa obmedzení pri trvalej uzávere počas nevyhnutných prác
sú zverejnené na internetových stránkach a úradných tabuliach nielen dotknutých ale
aj okolitých obcí. V prípade potreby bližších informácií sa občania môžu obrátiť na
starostov obcí.

