Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás v krátkosti informovat o blížící se investiční akci, která během roku 2017 (do 11/2017)
ovlivní dopravní situaci v naší obci. Jedná se o modernizaci silnice II/487 (investorem je Ředitelství silnic
Zlínského kraje a Obec Huslenky), od počátku obce Huslenky po odbočku do lokality Zbeličné (tzv.
průjezdní úsek obcí Huslenky v délce 1 836m). Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s.r.o. Příluky 386,
Zlín. Celá investiční akce je rozdělena do několika etap.
První etapa prací započne od pondělí 13. března 2017, a to mostem ev.č. 487-006 přes řeku Zděchovku
u restaurace „U Pokorných“. Zde bude částečná uzavírka, střídavý provoz v 1. jízdním pruhu řízen
světelnou signalizací. Zároveň započnou práce v horní části průjezdního úseku, a to opěrnou zdí u Filů,
poblíž ZŠ Huslenky. I zde bude částečná uzavírka, střídavý provoz v 1. jízdním pruhu řízen světelnou
signalizací.
Po domluvě s hlavním stavbyvedoucím stavby Ing. Josefem Pláškem Vám budeme prostřednictvím
našich webových stránek poskytovat průběžné informace o vývoji a dopravním omezení v průběhu
stavby. Vedení dodavatelské firmy společně s vedením obce Huslenky tímto prostřednictvím žádá
všechny občany obce a taktéž všechny motoristy o trpělivost, pochopení, vstřícnost a dodržení všech
dopravních omezení v době výstavby.
Zároveň upozorňujeme motoristy, že nebude průjezdná v celé délce místní komunikace podél řeky
Bečvy v chatové oblasti , tzv . cyklotrasa. V prostoru u studánky bude cyklotrasa rozdělena dopravním
zařízením na dva úseky. Zcela pochopitelně bude průjezdná pro cyklisty na kolech. Na tuto uzávěru
budou motoristé upozorněni dopravním značením!!!!!
Pro Vaše případné dotazy a připomínky uvádím kontaktní adresy odpovědných pracovníků:
A) hlavní stavbyvedoucí Ing. Josef Plášek mob. tel. 602 187 638 e-mail: plasek.kks@seznam.cz
b) stavbyvedoucí p. Krba mob. tel. 602 509 580
c) starosta obce Huslenky: Oldřich Surala mob.: 725 121 188 e-mail: starosta@huslenky.cz
V příloze máte možnost se seznámit s dopravním omezením a umístěním dopravních značek a
autobusových zastávek.
Vážení spoluobčané, jsme na počátku velké akce, která se dotkne nás všech. Pevně věřím, že
nalezneme pochopení u Vás všech a společnými silami vše zvládneme. Ano jsem si vědom, že nás čeká
těžké období roku 2017, ale jsem přesvědčen, že ke konci roku 2017 budeme všichni spokojeni a
modernizace průjezdního úseku obcí Huslenky prospěje naší krásné a malebné obci.
Děkuji Vám za pochopení.

Oldřich Surala
Starosta obce Huslenky

