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Vážení občané města Jeseníku, 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o zahájení stavebních prací na akci „Jeseník – Rejvízský 

most“.  Práce budou zahájeny 13.3.2017. 

V období od 13.3.2017 do 19.3.2017 budou probíhat přípravné práce pro zahájení hlavní 

stavby. V tomto časovém úseku dojde ke kácení zeleně a demolici RD č.p.5. 

Od 20.3.2017 do 30.4.2017 bude probíhat 1.etapa stavebních prací na ulici Rejvízské (silnice 

II/453), kde dojde k dopravnímu omezení. Od tohoto data bude ulice Slunná neprůjezdná, od 

křižovatky s ulicí Rejvízskou ( restaurace U slunka). Z tohoto důvodu je nutné použít 

křižovatku na ulici Šumperské. Bude zde osazeno signalizační světelné dopravní značení 

(semafory), včetně dalšího svislého dopravního značení, upravující přednost jízdy. Provoz bude 

sveden do jednoho jízdního pruhu ve směru Jeseník – Rejvíz (výjezd z města), viz. Situace č.1. 

 

Situace č.1 

 

 
 

 

V této etapě budou provedeny provizorní komunikace pro pěší, přeložky inženýrských 

sítí na ulici Rejvízské (silnice II/453). Dále budou zahájeny stavební práce na mostech přes 

řeku Bělou a Vrchovištní potok. 

V období od 1.5.2017 do 3.9.2017 bude zahájena 2.etapa stavebních prací na ulici Šumperské 

(silnice I/44) a dále budou pokračovat stavební práce na ulici Rejvízské (silnice II/453). S tím 

souvisí další dopravní omezení. V této etapě bude na ulici Šumperské svedena doprava do 

jednoho jízdního pruhu, a to ve směru výjezdu z města. Bude zde osazeno signalizační světelné 

dopravní značení (semafory), včetně dalšího svislého dopravního značení, upravující přednost 

jízdy. 

Na ulici Rejvízské (silnice II/453) bude doprava v této etapě svedena do druhého jízdního 

pruhu (ve směr do města), viz. Situace č.2. 
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Situace č.2 

 

 

 

V závěrečném období od 4.9.2017 do 30.11.2017 budou probíhat 3. a 4.etapa dokončovacích 

stavebních prací. I v tomto období bude doprava omezena na ulicích Rejvízské, Krátké, Slunné 

a Šumperské. 

V této etapě budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni o krátkodobých 

částečných omezeních na výše uvedených komunikacích. Stavební práce budou ukončeny 

k 30.11.2017 

 

Na závěr Vás chceme za dodavatele stavby ujistit, že veškeré stavební práce budou probíhat 

s maximální ohleduplností k okolí stavby a bude pravidelně probíhat úklid dotčených a 

přilehlých komunikací. 

 

 

Děkujeme za pochopení    za Sdružení Jeseník – Rejvízský most 

       Ing. Barbara Zapletalová 

         

 

 


