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Lešení v ulici L. Pokorného

  

Od 21. května do 11. července bude stát v židovské čtvrti v ulici Leopolda Pokorného před
domem č. p. 57/17 stavební lešení a kontejner. Bezpečnost a plynulost silničního provozu i
všech účastníků bude zajištěna. Průjezdný zůstane jeden jízdní pruh, široký nejméně 2,75
metru, lešení bude opatřeno plachtou.

  

Nový povrch ve Velkomeziříčské ulici

  

Odbor dopravy a komunálních služeb informuje řidiče, v termínu od 23. do 30. května bude v
ulici Velkomeziříčské dopravní omezení, bude zde probíhat frézování vozovky. Práce budou
probíhat za obousměrného provozu, jeden jízdní pruh, široký nejméně 2,75 metru zůstane
volný.

  

Od pátku 29. května od 5:00 do soboty 30. května do 5:00 bude úsek ulice úplně uzavřen, z
důvodu pokládky finální vrstvy asfaltu. Objížďka povede ulicemi Brněnskou, Rafaelovou,
Samešovou a Modřínovou.      

  

Plynovodní přípojka v Okrajové a Hrotovické ulici

  

Z důvodu výkopových a stavebních prací při pokládce plynovodní přípojky bude v termínu od
25. května do 31. srpna letošního roku dopravní omezení v ulicích Hrotovické a Okrajové.
Objížďka povede Sedlákovou ulicí. Bude uzavřen chodník podél bloku v ulicích Kosmákově a
Hrotovické. Při provádění výkopů k nemovitostem bude na chodníku přemostění. Vstupy do
nemovitostí budou zachovány. 
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V termínu od 22. do 30. června bude uzavřen výjezd od restaurace Lucullus v Okrajové ulici,
ulice bude průjezdná. Ve stejném termínu bude také uzavřena křižovatka ulic Okrajová x
Hrotovická. Objíždět se bude Kosmákovou ulicí.

  

Od 13. do 31. července bude uzavřen vjezd k restauraci Lucullus z Okrajové ulice, která
zůstane průjezdná.

  

Obnova kabelů nízkého a vysokého napětí v Brněnské ulici

  

V termínu od 27. května do 21. červa budou probíhat výkopové práce při pokládce kabelů
nízkého a vysokého napětí v Brněnské ulici. Překop vozovky ve vjezdu k domkům bude
proveden po polovinách, pokládka kabelu bude probíhat pouze v zeleni. Bezpečnost chodců
bude zajištěna mobilním oplocením.

  

Rekonstrukce v Kubišově ulici

  

Z důvodu rekonstrukce budovy se změnou užívání na sportovní centrum budou v Kubišově ulici
od 28. května do 27. listopadu letošního roku uzavřena parkovací stání před rekonstruovanou
budovou. Staveniště bude oplocené. Sedmkrát v uvedeném termínu bude úplně uzavřena
silnice v této ulici před rekonstruovanou budovou, vždy od 7 do 20 hodin.

  

Irini Martakidisová
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