PŘIPRAVOVANÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Vážení občané,
téměř přesně po dvou letech dojde k pokračování úprav, kterými bude zlepšen technický
stav na silnici II/230, která je přivaděčem od města Stříbra k Exitu 107 na dálnici D5
a průmyslové zóně Ostrov u Stříbra. Upravovaný úsek silnice II/230 naváže na již zmíněný
dokončený úsek, který byl realizován v roce 2020 od konce města, až na rovinku před
kopcem Jirná – Myší kopec. Od ukončení tohoto úseku, se až k průmyslové zóně Ostrov
u Stříbra, dočkáme nejen nového povrchu komunikace, ale i částečné úpravy její trasy, když
dojde k rektifikaci – narovnání nebezpečných zatáček a k rozšíření šířkového profilu
komunikace na normový stav S 9,5. Celková délka rekonstruované komunikace činí 3492 m.
Nového trasování v úseku na Jirné jste si již možná všimli, když v zimních měsících
došlo k vytvoření průseků v lesních porostech. Podobně bude řešeno i narovnání silničních
oblouků na otevřeném úseku silnice mezi poli u sídla Lhota u Stříbra. Provedenými úpravami
dojde zejména ke zvýšení bezpečnosti na této komunikaci, a to jak vlastními stavebními
úpravami, tak instalací bezpečnostních zádržných systémů.
Stavební práce v popsaném rozsahu, bohužel není možné realizovat za provozu na
dotčeném úseku silnice II/230. Od 30.5.2022 tedy dojde k úplné uzavírce. Maximální doba
uzavírky se předpokládá 12 měsíců. Objízdná trasa pro příjezd od města Stříbra k Exitu 107
bude vedena po silnici II/193 a II/203 Stříbro – Kladruby – Ostrov u Stříbra. Pro obyvatele
obce Sytno bude zřejmě kratší cestou k dálnici D5 objízdná trasa po silnici III. tř. 20314 přes
obec Heřmanova Huť.
Bohužel, po dobu uzavírky dojde v městě Stříbře k nárůstu dopravy v ulicích Nádražní,
Kladrubská a Vrchlického a dále v sousedním městě Kladruby. Částečně „izolováno“ bude
sídlo Lhota u Stříbra. Stávající stavební stav silnice II/230 a tragické nehody v dotčeném
úseku, si ale plánovanou rekonstrukci vyžádaly.
Právě vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy prosíme obyvatele ul. Vrchlického,
aby omezili – uvedli parkování vozidel na této komunikaci do souladu s pravidly provozu na
pozemních komunikacích, neboť šířkový profil komunikace toto parkování neumožňuje.

