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Vážení spoluobčané, 

je před námi další etapa rekonstrukce hlavní silnice. Práce na této stavbě začnou již v pátek 

13.3.2020.  

I.ETAPA 

 V první etapě letošního roku, která bude předběžně probíhat od již zmíněného data 13.3.2020 do 

5.7.2020, bude úplná uzavírka od půlky vjezdu do areálu Salvator Střechy s.r.o. a Zepo Loukov a.s. 

směrem na Bystřici pod Host. přes Blazický potok až po již zrekonstruovaný úsek komunikace. Zde 

bude budována nová silnice, včetně nového mostu přes potok. Příjezd do firem Salvator Střechy s.r.o. 

a Zepo Loukov a.s. bude umožněn po hlavní silnici přes obec Loukov. Současně se v první etapě bude 

rekonstruovat kanalizace, a to v úseku od začátku obce směrem od Bystřice pod Host. (od Kunzových) 

až po restauraci u Koutných. Provoz zde bude omezen pouze částečnou uzavírkou, doprava řízena 

kyvadlově semaforem. Provoz na hlavní silnici bude veden pro osobní auta po objízdné trase přes 

Libosváry a dál na Bystřici pod Host. a to i pro občany Loukova. Zastávka autobusu bude v provozu 

jen jedna, a to u fary.  

II. ETAPA 

Druhá etapa je naplánována předběžně od 6.7.2020 do 29.11.2020 a to úplnou uzavírkou od půlky 

vjezdu do firem Salvator Střechy s.r.o. a Zepo Loukov a.s. směrem do naší obce, a to až po restauraci 

u Koutných. Zde budou probíhat práce na nové silnici a chodnících. Do areálu firem Salvator Střechy 

s.r.o. a Zepo Loukov a.s. bude příjezd umožněn už po nové silnici od Bystřice pod Host. Zastávka 

autobusu bude opět v provozu jen u fary.  

Během zimní přestávky a spoustě jednáních se nám podařilo zapracovat do dopravních značení i 

zákazy vjezdu do centra obce Loukova, aby se centrum obce nestalo objízdnou trasou jako tomu bylo 

minulý rok okolo hřiště. S tímto problémem vysokého počtu projíždějících aut přes obytnou zónu 

obce už se pak dále během roku těžko bojovalo. Proto jsme požádali osazení zákazových značek 

s dodatkovou tabulkou na všechny boční komunikace včetně polní cesty pod nádražní budovou. Zde 

všude bude značka zákaz vjezdu a dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy. Což dle zákona 

znamená: 

„dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, 

údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, 

vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za 

značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. 

Snad tento krok pomůže udržet klidné a bezpečné centrum obce. 

V Libosvárech budou umístěny značky omezující rychlost na 30km/h. 

Závěrem bychom chtěli požádat všechny občany obou obcí o trpělivost s různými omezeními. 

 

Zastupitelstvo obce Loukov 

 


