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Informace k plánované uzávěře silnice II/113 přes střed obce Chocerady
Vážená paní, vážený pane,
již ve zpravodaji jsme informovali o tom, že Správa a údržba silnic Benešov uvažuje o opravě
silnice vedoucí přes střed Chocerad a výměně dosavadních kostek za asfaltový povrch. V minulém týdnu
jsme se dozvěděli, že Středočeský kraj, jako majitel silnice, uvolnil mimořádně finanční prostředky na tuto
stavbu, která tak bude realizována ještě v letošním roce. Stavba bude rozdělena do několika etap a přinese
s sebou uzavírku silnice a nutná dopravní omezení.
1. etapa : 29.9.2014 začnou práce na opravě silnice č. II/113 přes střed Chocerad v úseku od sokolovny až
ke křižovatce na návsi s komunikací vedoucí k poště. Před sokolovnou bude vybudována dešťová vpust a
překop pro odvod vody pod silnicí do potoka. Stávající dlážděná vozovka bude nahrazena asfaltovou. Celá
etapa dle harmonogramu prací potrvá do 12.10.2014. Během těchto 14 dní nebude možné Chocerady
projíždět. Benešovská autobusová doprava bude po celou dobu stavby ( během všech etap ) končit na
parkovišti u zastávky ČD na Malé Straně, kde bude výstupní i nástupní zastávka. Autobusová doprava od
Prahy během těchto 14 dní bude v provozu bez omezení a výstupní i nástupní zastávku bude mít pod
rybníkem. Pouze spoj č. 465 směr Samechov bude po celou dobu stavby zcela zrušen !
2. etapa : Od 13.10.2014 do 2.11.2014 bude stavba pokračovat pracemi v úseku od křižovatky na návsi
( komunikace k poště ) pod Penzion Jaro. Autobusová doprava od Benešova bude stále končit na Malé
Straně. Autobusy od Prahy budou mít zřízenu náhradní zastávku v ulici K léčebně. Otáčení autobusu bude
zajištěno průjezdem po místních komunikací v zástavbě podél bývalého komunálu ( dnes Party led ) až po
novou ČOV a odtud zpět směr ulice K léčebně.
Po skončení 1. a 2. etapy bude obnoven průjezd ke škole, OÚ,… .
3. etapa : Od 3.11. do 9.11. je naplánován poslední úsek stavby, kdy bude opraven povrch vozovky od
Penzionu Jaro až k napojení na nový asfalt směr Ondřejov. V tomto týdnu přestanou do Chocerad zajíždět i
autobusy od Prahy a konečnou zastávku budou mít v Ondřejově na náměstí. Do Chocerad budou zajíždět
pouze 2 spoje denně, které využívají žáci ZŠ dojíždějící z Ondřejova a dalších navazujících obcí. Jedná se o
spoj, který přijíždí do Chocerad v 7:46 a odjíždí v 8:11 a dále o spoj přijíždějící v 13:21 a odjíždějící ve
14:31. Tyto autobusy budou zajíždět až k ulici U Křížku, kde bude zřízena výstupní i nástupní zastávka.
Během všech tří etap bude vždy nahrazen stávající povrch vozovky za nový asfalt, bude řešen povrchový
odvod dešťových vod, výměna obrubníků, odstraněno bude stávající zábradlí a zohledněny kanalizační
poklopy a vodovodní uzávěry. Rádi bychom zdůraznili, že celou stavbu financuje a realizuje
Středočeský kraj a nikoli obec !!! Současně s realizací této stavby však obec ze svého rozpočtu opraví
dlažbu před kostelem a upraví nájezd směrem ke škole tak, abychom v maximální možné míře využili
uzavírku.
O aktuálním průběhu stavby a dopravních omezeních budeme včas informovat prostřednictví webu obce.
Žádáme všechny občany o pochopení a trpělivost během stavby a současně se předem omlouváme za tato
omezení. Jsme zároveň rádi, že se zrealizuje oprava této komunikace i návsi, včetně nového přechodu.
Eva Bubnová
starostka obce

