Město Kuřim informuje
Povolení vjezdu
Pro další etapu platí všechna dosud vydaná povolení pouze v tom případě, pokud je na nich Etapa 3
výslovně vyznačena. Všechna povolení, distribuovaná občanům Kuřimi do poštovních schránek, jsou pro
Etapu 3 platná. V mimořádných případech je možno povolení vydat i nadále, s žádostmi se obracejte na
odbor dopravy Městského úřadu Kuřim.

Důležitá telefonní čísla:
Stavbyvedoucí společnosti EVT Svitavy – Ondřej Bureš, tel. 604 679 316
Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kuřim – Vojtěch Vrabec, email vrabec@kurim.cz, tel. 702 251 969
Vedoucí odboru investičního MěÚ Kuřim – Stanislav Bartoš, email bartos@kurim.cz, tel. 606 705 879
Starosta města Kuřim – Drago Sukalovský, email sukalovsky@kurim.cz, tel. 775 978 326

Městský úřad se postupně vrací k normálu, proti dřívějšku rozšiřuje
úřední hodiny
S koncem nouzového stavu a zlepšující se epidemiologickou situací se městský úřad pro své klienty vrací
k volnějšímu režimu. Od pondělí 25. května platí následující úřední hodiny:
Přepážková pracoviště (odbor dopravy – řidičské průkazy, registrace vozidel,
odbor správní a vnitřních věcí – občanské průkazy, cestovní doklady):
• pondělí a středa od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin,
přednost mají klienti objednaní v rezervačním systému,
• pondělí a středa od 17 do 18:30 hodin, pouze pro klienty objednané v rezervačním systému,
• pátek od 8 do 9 hodin, pro příchozí bez objednání, přednost mají senioři od 60 let věku,
• pátek od 9 do 11:30 hodin, pro všechny příchozí bez objednání.

Czech Point (na podatelně):
•
•

pondělí a středa od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin,
úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 11:30 a od 12:30 do 14 hodin.

Pokladna:
•
•

pondělí a středa od 8 do 11:30 a od 12:30 do 18:30 hodin
úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11:30 a od 12:30 do 14 hodin.

Ostatní pracoviště a agendy:
•
•
•

pondělí a středa od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin, přednost mají klienti objednaní telefonicky,
pátek od 8 do 9 hodin, pro seniory od 60 let věku bez objednání,
pátek od 9 do 11:30 hodin, pro všechny příchozí bez objednání.

Termíny v rezervačním systému na webu města jsou zpřístupňovány na 30 dnů dopředu. Rezervační systém na webu po
odeslání přidělí kód, který návštěvník po příchodu na radnici použije na terminálu vyvolávacího systému a ten mu vytiskne
pořadové číslo, kterým bude volán obsluhou na přepážku.
V neúřední dny (úterý, čtvrtek) je návštěva úřadu možná po předchozí telefonické dohodě s příslušnými úředníky, v mimořádných případech i bez předchozí dohody. Budova úřadu bude uzavřena a vstup je možný pouze v doprovodu navštíveného,
v případě návštěvy bez objednání v mimořádných případech je nutno použít zvonek.
Až do odvolání musí každý návštěvník městského úřadu použít roušku (případně roušku dodanou úřadem) a desinfekci rukou,
v odůvodněných případech i jednorázové rukavice (dodá úřad), případně strpět měření tělesné teploty bezkontaktním
teploměrem. Do budovy úřadu nebudou vpuštěni návštěvníci, kteří vykazují symptomy nákazou Covid-19.
Děkujeme za pochopení.
Vaše město Kuřim

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a uličního prostoru
ulice Legionářské – Etapa 3
Od 1. června začíná Etapa 3,
mění se objížďka
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a uličního
prostoru ulice Legionářská začala dne 25. 9.
2019 s předpokládaným termínem dokončení
v září roku 2020. Dobrou zprávou je, že se nám
harmonogram prací stále daří dodržovat a na
předpokládaném termínu dokončení se nic
nemění.
Dalším krokem v rekonstrukci je posunutí prací
na ulici Legionářské směrem k nám. Osvobození, a to až na křižovatku ulic Zborovská
a Legionářská. Tato část bude zahájena
1. června 2020. Postup stavebních prací na nově
uzavřeném úseku bude obdobný jako v první
etapě. Nejdříve bude položena kanalizace
v délce cca 80 m a následně budou realizovány
kanalizační přípojky, vodovodní řad, vodovodní
přípojky, dešťové vpusti a v závěru prací pak
proběhne obnova komunikace včetně pokládky
tichého asfaltu v celé délce rekonstruovaného
úseku.
Tuto závěrečnou část bude provádět Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje v koordinaci se zhotovitelskou firmou EVT Stavby, a to
v předpokládaném termínu začátek srpna 2020.

Změna termínu zahájení uzavírky
V Etapě 3 dojde k určitým změnám v organizaci
dopravy. Základní objízdná trasa i nadále vede po
silnici I/43, ke změnám dojde na vnitřní objízdné
trase. Platná nadále zůstavují pravidla pro vjezd do
oblasti Uzavírky 2 (lokalita Pod Vinohrady), stejná
jsou místa náhradního parkování i pravidla pro
vjezd na staveniště. Nově dochází k změnám
v oblasti Uzavírky 1:
• uzavřená oblast se rozšíří po křižovatku ulic
Zborovská a Legionářská, respektive ulic Zborovská
a Jungmannova,
• zákaz zastavení se rozšíří na ulici Zborovská
a další část ulice Jungmannova (úsek od křižovatky
Jungmannova a Sv. Čecha po křižovatku Jungmannova a Zborovská),
• nově bude horní část ulice Sv. Čecha slepá, vjezd
bude od ulice Jungmannovy,
• dojde ke změně přednosti v jízdě na křižovatce
Jungmannova a Sv. Čecha (hlavní silnice bude
nově vedena po ulici Jungmannova, dále po ulici
Zborovská až na nám. Osvobození).

Parkování v objízdné trase
Na ulici Zborovská dojde ke změně v organizaci parkování, kolmé stání (naproti MŠ Zborovská) bude změněno na stání podélné. V provozu budou také náhradní parkovací stání na ulicích Otevřená (vyznačené podélné
stání), Jelínkových, U Vlečky, na nám. Osvobození a na hřišti ZŠ Jungmannova. Žádáme všechny řidiče, aby
pro parkování vozidel využili tato náhradní parkoviště.
Dodržování zákazu zastavení bude kontrolováno Policií ČR a v krajním případě může být nařízen i odtah
vozidla, které tvoří překážku provozu. Odtažená vozidla budou umístěna na parkovišti ﬁrmy Jerex v Ostrovačicích.

Úpravy dopravního značení a provozu v Kuřimi
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