3. dubna 2019
Tisková zpráva
S výstavbou D55 je spojeno dopravní omezení
Výstavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic s sebou přináší plánované dopravní omezení. Od 15.
dubna 2019 do 29. února 2020 dojde v místě „pohořelické křižovatky“ k částečnému omezení. Doprava bude vedena po objízdné trase. Informaci obdrželo město Otrokovice od investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Uzavírka je stanovena z důvodu výstavby mostu nad dálnicí D55 a nájezdových ramp k tomuto mostu.
Křižovatka bude průjezdná obousměrně z ulice Bří Mrštíků od hřbitova do průmyslové zóny Napajedla.
Ramena křižovatky na Napajedla a do Pohořelic budou po celou dobu uzavřena. Veřejná doprava
směrem do Pohořelic, Napajedel a obráceně, bude vedena po objízdné trase. Pěším a cyklistům ve
směru Kvítkovice a Pohořelice bude umožněn průchod vyznačeným koridorem.
Úplná uzavírka „pohořelické křižovatky“ pro veškerý provoz bude o víkendu ve dnech 11. a 12. května
2019. Důvodem je provádění překopu komunikace v místě přeložky vodovodního potrubí. V těchto
dvou dnech budou uzavřena všechna ramena křižovatky. Objízdná trasa bude vedena přes obec Pohořelice, město Napajedla, město Otrokovice a místní část Kvítkovice. Veřejná doprava bude vedena
po objízdné trase. Zastávka MHD „Otrokovice, Kvítkovice, Napajedelská“ (linka 55 – dva odpolední
spoje) nebude obsloužena. Místo toho bude linka 55 zastavovat na zastávce „Otrokovice, Kvítkovice,
Zlínská“. Dál pojede autobus linky 55 ke hřbitovu přes zastávku „Kvítkovice, náves“. Za hřbitovem se
autobus MHD otočí v křižovatce s komunikací, která odbočuje ke skládce, a zastaví na své pravidelné
zastávce „Kvítkovice, hřbitov“. Pěším a cyklistům ve směru Kvítkovice a Pohořelice bude průchod
umožněn vyznačeným koridorem.
„O plánovaných dopravních omezeních spojených s výstavbou jihovýchodního obchvatu Otrokovice
D55 jsme byli od Ředitelství silnic a dálnic ČR předem informováni. Nezbývá nám, než se obrnit trpělivostí a strpět trochu diskomfortu. Na dostavbu obchvatu jsme čekali dost dlouho. Po jejím dokončení
se řidičům v Otrokovicích, zejména v kvítkovické křižovatce, výrazně uleví,“ uvedla starostka Hana
Večerková.
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