Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz
Adr.:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Městská policie Turnov
Městský úřad Turnov, úřední deska se zveřejněním na 5 dnů
Obec Přepeře, úřední deska ke zveřejnění na 5 dnů
Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové
Naše značka: OD/19/20674/vOD

Vyřizuje: Vaňátko tel. 481366871

V Turnově dne: 29.5.2019

Odstranění havarijního stavu železničního přejezdu na silnici
v Přepeřích, železniční přejezd P2723 — uzavírka přejezdu

111/27915

Městský úřad Turnov, odbor dopravní přijal ve smyslu § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích oznámení Správy železniční dopravní cesty s.o., o havarijním stavu
přejezdu ve výše uvedeném místě (závada v geometrické poloze koleje včetně špatné držebnosti
upevftovadel).
Z tohoto důvodu provede majitel dráhy opravu tohoto stavu v termínu od 12.6.2019 ve 23:00
hodin do 13.6.2019 ve 4:00 hodin při úplné uzavírce tohoto přejezdu.
Dopravní značení zajistí majitel dráhy takto:
1. Železniční přejezd bude uzavřen zábranami Z2 spolu s dopravní značkou B1 „Zákaz vjezdu
všech vozidel“.
2. Na nejbližších křižovatkách tzn. se silnicí III/2797 Přepeře Potůček a 11/610 Přepeře náves
budou umístěny ve směru uzavírky zábrany Z2 se soustavou 3 výstražných světel a dopravní
značkou IP 10a „Slepá pozemní komunikace14. U těchto zábran bude vždy poučená osoba
v retroreflexním oblečení, která bude informovat řidiče o délce uzavírky a o možnosti objet
uzavřený úsek přes obce Turnov a Modřišice.
Městsky úřad Turnov, odbor dopravní upozorňuje orgány 1ZS, že ve výše uvedeném časovém
rozmezí bude do centrální části obce Přepeře možný přístup pouze no silnici 111/27926,
III/27920 a IH/27915 z Turnova, přes Turnov Mašov a obec Modřišice. Alternativně lze využít
místní komunikace v Turnově ul. Koškova, Nudvojovice a ul. Přepeřská tpouze osobní vozidla
do výšky 2,75m).
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