Vážení rodiče a žáci, žákyně,
zcela určitě jste již zjistili, v obcích Židněves a Březno probíhá od srpna 2018
„Rekonstrukce krajské komunikace II/280 – společný projekt Středočeského kraje a
Městyse Březno“. Aktuálně se jedná o úsek od komunikace I/16 v obci Židněves až po
náměstí ve Březně, tento úsek je již neprůjezdný. Křižovatka u budovy zdravotního
střediska směrem na Domousnice, Novou Telib, a tedy i k areálu ZŠ a MŠ, bude od
začátku školního roku průjezdná, bez omezení. Celkovou rekonstrukcí projde
průtah celou obcí Březno, tj. od Židněvsi až ke hřbitovu ve Březně. Z důvodu objízdné
trasy z obce Židněves kolem elektrozávodu p. Vyrtycha po krajské komunikaci III/2801
lze předpokládat zvýšenou hustotu provozu při příjezdu k areálu školy, školky. Je tedy
nezbytně nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou pro cestu do školy či
školky a v opačném směru pro příjezd do Mladé Boleslavi. Dočasné autobusové
zastávky jsou umístěné před budovou pošty a zdravotního střediska, provoz autobusů
z obce Březno nebude stavbou nijak omezen.
Vážení rodiče, žáci a žákyně především,
obracím se na vás touto cestou s upozorněním i žádostí, abyste dbali o bezpečnost
svou i svých dětí, zejména v prostoru náměstí, u autobusových zastávek, abyste
respektovali všechny zákazy, příkazy a pokyny stavitelů i obce. S každou
stavbou, a tedy i s touto, se vždy zvyšuje riziko možných úrazů, nebezpečí lehkých i
vážných zranění. Nepřibližujte se zbytečně k výkopům, nevstupujte do
stavebních prostor, dbejte značek dopravních i stavebních, pomozte zřizovateli
školy – městysu i škole zvládnout situaci v obci. Jde o dočasnou situaci, která bude
sice trvat několik týdnů, ale je zvládnutelná a při rozumném přístupu všech se dá ustát
bez vážných kolizí. Zelená plocha náměstí, která navazuje na chodník směrem
k areálu školy, nebude stavbou nijak dotčena, děti jí budou moci využívat jako
doposud. I přístup k obchodům a cukrárně není stavbou omezen. Při parkování na
náměstí je zapotřebí využívat vhodné plochy (u pošty, náměstí před obchody), není
žádoucí parkovat v blízkosti rekonstruované silnice.
Rekonstrukce krajské komunikace je pro Březno velmi prospěšným projektem,
neboť technický stav této komunikace byl problematický. Městys Březno a vedení školy
děkuje předem všem rodičům, žákům, pedagogům a ostatním pracovníkům školy,
školky a školní jídelny za pochopení, trpělivost a ohleduplnost. Další informace
poskytneme průběžně dle aktuální potřeby a dle toho, jak budou stavební práce na
krajské silnici pokračovat.
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