Blíží se uzavírka silnice přes Pasa - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Úterý, 10 Červenec 2012 00:00

Již 23. července budou zahájeny stavební práce na silnici II/303 z Broumova do Police nad
Metují v úseku přes Pasa. Od tohoto dne je plánována částečná uzavírka v místech u
jetřichovské křižovatky a mostu před závěrečným stoupáním na vrchol Pas.
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To, jak "částečná" uzavírka bude vypadat rozhodnou, podle slov vedoucí přípravy a realizace
staveb Ireny Vaněčkové, ve středu na jednání Správy a údržby silnic v Náchodě.

Úplná uzavírka silnice potrvá od 1. srpna do 31. srpna 2012. Během této uzavírky bude
provedena kompletní rekonstrukce křižovatky na Jetřichov a rozšíření mostního objektu.
Veškerá doprava bude vedena z Broumova přes Hejtmánkovice, Vernéřovice, Bohdašín a
Lachov do Police nad Metují.

"V době objížďky přes naši obec počítáme s podstatným zvýšením dopravního provozu.
Doporučuji proto cyklistům a chodcům, aby co možná v nejvyšší míře využívali zadní cestu přes
Hejtmánkovice. Zároveň žádám řidiče o maximální pozornost při průjezdu obcí," upozorňoval
na opatrnost starosta Hejtmánkovic Václav Harasevič.

Podle informace tiskového mluvčího Královéhradeckého kraje se Kraj stará o více než 3 500
kilometrů silnic II. a III. třídy. Z evropských finančních zdrojů získal na modernizaci své silniční
sítě zhruba 1 miliardu korun. Rekonstrukce silnice na Pasa vyjde na více než 93 milionů korun a
většinu pokryjí náklady z Evropské unie.

"Rekonstrukce této silnice by měla proběhnout na zhruba 4 kilometry dlouhém úseku, který
patří především v zimě k nejnebezpečnějším. Silnice je jedinou cestou, kudy mezi Náchodem a
Broumovem proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sanitek záchranářů. Proto je její význam
pro celou oblast zcela klíčový," uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.
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Článek k tématu: Během rekonstrukce silnice přes Pasa bude doprava vedena přes Bohdašín
a Lachov&nbsp;
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