Od 26.8.2019 dochází k realizaci projektu
„Autobusový terminál Netvořice“
Důvodem realizace této akce je rekonstrukce a revitalizace stávající silnice včetně
napojení na okolní komunikace, při které dojde k novému rozvržení uličního
prostoru. Na celém úseku dojde k rekonstrukci vozovky, která je v nevyhovujícím
technickém stavu. Budou vybudovány chodníky a z části rekonstruováno a
doplněno veřejné osvětlení. Hlavně ale dojde k vybudování oboustranných
autobusových zastávek BUS, které jsou navrženy mimo jízdní pruhy silnice
v zálivech s nástupišti a navazujícími chodníky. Pro spojení zastávek je navržen
bezbariérový přechod pro pěší a další úpravy okolního terénu tak, aby se zde
mohli pohybovat bez větších problémů i osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Díky těmto úpravám dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních
ploch (nástupní ostrůvky, chodníky, přechody, parkovací stání, vykládka kamiónů
s materiálem pro stavebniny atd.) a oddělení od účastníků silničního provozu.
Dojde i k omezení rychlosti vozidel na komunikaci a bude zcela jasné, jaký
prostor je pro koho vymezen. Současný stav totiž zcela nelogicky rozděluje
komunikaci tak, že autobusy jedoucí směrem od Benešova zajíždějí, de facto, do
protisměru a cestující z autobusů vystupují do jízdní plochy. Tento stav nám
dlouhodobě vytýkal Dopravní inspektorát Policie ČR, neboť za této situace
dochází k porušování pravidel silničního provozu. Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni přistoupit k úpravám stávajícího prostoru. Navržený a schválený projekt
splňuje všechny naše požadavky. Harmonogram prací je naplánován tak,
abychom vše stihli dokončit ještě před opravou krajských komunikací.
Výsledkem tedy bude logická jízda po vozovce, která vede středem a po stranách
jsou ve směru jízdy autobusové zastávky, chodníky, přechody pro chodce a
parkovací zálivy.
Na projekt nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova
venkova ve výši 1.113.000,- Kč. Z vlastních zdrojů bude doplacena částka
2.411.225,- Kč. Celkové předpokládané náklady na realizaci tohoto projektu
činí 3.524.225,- Kč.

Za další dočasné zhoršení životních podmínek v obci se vám omlouváme.
Městys Netvořice

