Město Kuřim informuje
Rekonstrukce autobusového terminálu a výstavba
parkoviště a zázemí pro cyklisty u vlakového nádraží - Etapa V
Vážení občané,
práce na rekonstrukci dopravního terminálu pokračují V. etapou. Rekonstrukce kanalizace a dalších
prvků se přesunula do ulice Nádražní u nádražního parku vpravo při pohledu od nádražní budovy.
Průjezd z ulice Nádražní do ulice Zahradní je plně zachován. I v této etapě platí různá dopravní omezení.

Etapa V

Náhradní parkoviště v ulici Nádražní

Předpokládaná doba trvání:
od 2. 5. do 16. 5. 2022 (může se změnit)

Náhradní parkoviště v ulici Nádražní u č. p. 1259/4 je
v provozu.

Vjezd k vlakovému nádraží

Nástupiště autobusového terminálu

Vjezd k vlakovému nádraží je pro běžnou dopravu uzavřen
včetně vjezdu z ulice Farského. Pracovat se bude v části
vpravo při pohledu od nádražní budovy. Zde je vjezd
zakázán pro všechna vozidla s výjimkou povolení stavby.
Vlevo při pohledu od nádražní budovy budou umístěny
dočasné zastávky autobusů a vjezd sem bude možný pouze
pro autobusy IDS JMK a vozidla s povolením stavby.

Nástupiště autobusů IDS JMK jsou přesunuta k nádražnímu parku směrem k ulici Zahradní vlevo při pohledu
od nádražní budovy.

Výstupní zastávka
Bude zřízena výstupní zastávka autobusů IDS JMK u budovy nádraží vlevo při pohledu od nádražní budovy (před
bytovým domem).

Křižovatka Zahradní x Nádražní
Křižovatka ulic Zahradní x Nádražní je průjezdná s výjimkou
vjezdu k nádraží, kde platí omezení (vizte výše).

Průjezd ulicí Zahradní
Průjezd ulicí Zahradní bude bez omezení, výkopy budou
provizorně zapraveny.

Noční linka IDS JMK č. 91
Zastávky noční linky IDS č. 91 jsou přesunuty na ulici
Zahradní u křižovatky s ulicí Nádražní (ve směru k zastávce
Kulturní dům) a Nádražní u křižovatky s ulici Zahradní (ve
směru na Brno).

Průjezd ulicí Nádražní
Průjezd ulicí Nádražní bude bez omezení, výkopy budou
provizorně zapraveny.

Omezení v ulici Štefánikova
Uzavřen bude část úseku ulice Štefánikovy od chodníku
k autobusovému nádraží po konec ulice.

Upozorňujeme, že v průběhu prací může dojít ke
změnám v rozsahu a termínu uzavírky, změně
dopravního značení atd. O dalších etapách a omezeních s nimi souvisejících budeme dále informovat.

Omezení v ulici Farského

Omlouváme se za případný diskomfort a děkujeme za
ohleduplnost a trpělivost.

Je uzavřen výjezd z ulice Farského do ulice Nádražní u budovy vlakového nádraží.

Vaše město Kuřim

Kontakty:
Stavbu provádí společnost Gemo Olomouc. Investor je město Kuřim.
Stavbyvedoucí: p. Stavianis, tel. 730 197 141
Stavební dozor investora: p. Šudák, tel. 725 370 861
Zástupce investora: p. Réman, tel. 725 952 121
Starosta města: p. Sukalovský, tel. 775 978 326

