Upozornění
Oznamujeme občanům, že s účinností od úterý 26. 9. 2017 začne platit uzavírka komunikace III/1179 v úseku od zrcadel
po Holoubkovský potok. V rámci stavby „Oprava silnice III/1179 – Mýto“ bude prováděno frézování asfaltového povrchu
celé šířky vozovky, dále sanace podkladních vrstev vybraných úseků, výstavba kanalizačních vpustí spojená s příčnými
překopy komunikace a výstavba obrubníků po obou stranách komunikace. Finální pokládka asfaltového povrchu bude
probíhat nejpozději po sedmi týdnech po zahájení stavby, tj. pravděpodobně v 45. týdnu od 6. listopadu.
Po celou dobu provádění uvedených prací bude staveniště průjezdné pro obyvatele města bydlící v části za potokem. K vjezdu do staveniště
obdrží každý majitel vozidla bydlící přímo v úseku staveniště nebo v části Mýta za potokem zvláštní povolenku, která je od pátku 22. 9.
2017 k vyzvednutí na služebně Městské policie Mýto. Povolenka sice opravňuje k průjezdu staveništěm, rozumí se průjezd pouze
v nezbytné podobě. Žádáme tedy občany, aby pro přístup do centra města využívali pěší či cyklistické trasy a především aby respektovali
průběh stavebních prací. Jedině s ohleduplným přístupem lze předejít možným škodám a ohrožení zdraví. Upozorňujeme, že vzhledem
k charakteru prací, může dojít k situacím, kdy bude staveniště zcela neprůjezdné až na několik hodin.

Doporučujeme těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni v městském SMS info kanále, aby tak učinili a to co nejdříve
v kanceláři u p. Kořena, popřípadě po dohodě na tel. 724 157 993. SMS zprávou Vás pružně vyrozumíme o úplných
uzávěrách staveniště.
Stavbu bude provádět ROBSTAV stavby k. s. (IČO 27430774, Na Stínadlech 495, 397 01 Písek), kontaktní údaje na stavbyvedoucího p. Stojnova tel.: 724 028 320, email:
stojny@seznam.cz.

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Mýto, rozcestí k žel.st., Cheznovice, rekr. stř. a Cheznovice, rybník – autobusy budou vedeny přes Kařízek do Mýta
na náměstí. Při první etapě však bude spojem 7 linky 470010 zastávka Mýto, rozcestí k žel.st. obsloužena (školní spoj), autobus se následně otočí přes místní
komunikaci Nádražní a bude veden přes Cheznovice a Kařízek do Mýta .

