
SML 101                   ul. Slovanské údolí, ul. Javorová                                                    úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
                                                                                                                                                                                                                                                04 - 11/21 
                                  oprava vodovodu a kanalizace
                                                   rekonstrukce NTL plynovodu v ul. Slovanské údolí 
                                                   oprava komunikace a chodníků, veřejného osvětlení                

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy - ŘSD

           ŘSD 201                  

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy - ČEZ Distribuce, a.s.

Celkový výpis plánovaných akcí pro rok 2021:

označení:                  akce:                                                                                                   uzavírka

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy - Statutární město Liberec

SML 102                   ul. Plužní                                                                                            úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
                                                                                                                                                                                                                                                04 - 09/21 
                                  oprava vodovodu a kanalizace
                                                   rekonstrukce a úpravy STL plynovodu
                                                   oprava kom. a přilehlých zpevněných ploch                

SML 103                   ul                                                                                    úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Ondříčkova
                                                                                                                                                                                                                                                05 - 11/21 
                                                 oprava opěrné zdi, přeložky stávajícího kabelového vedení ČEZ, CETIN a VO 

SML 104                   ul. Jiskrova                                                                                        úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              04 - 11/21 
                                  oprava kanalizace a vodovodu, oprava plynovodu
                                                   rekonstrukce vedení NN
                                                   oprava kom, chodníků a veřejného osvětlení                

SML 105                   ul. Slovenská                                                                                    úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
                                                                                                                                                                                                                                                03 - 09/21  
                                  oprava vodovodu a kanalizace
                                                   oprava kom., chodníků a veřejného osvětlení                

SML 106                   ul. Srbská                                                                                         úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
                                                                                                                                                                                                                                                03 - 09/21 
                                  oprava kanalizace a vodovodu
                                                   oprava kom.                

SML 107                   ul.                                                           úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasáchSokolská                           
                                                                                                                                                                                                                                                04 - 09/21 
                                  oprava kanalizace a vodovodu
                                                   rekonstrukce plynovodu
                                                   oprava kom., chodníků, přilehlích ploch a veřejného osvětlení                

SML 101 Slovanské údolí, Javorová
úplná uzavírka

SML 108                   kř. Letná x Stračí                                                           částečná uzavírka |Letná ul.                     
                                                                                                                                            úplná uzavírka ul. Stračí, převedení dopravy po objízdných trasách                                                                                                                                                                                                                                                06 - 10/21 
                                  úprava křižovatky, komunikace a chodníků
                                                   odvodnění kom., dešťové kan. přípojky
                                                   veřejné osvětlení a napájení SSZ, kabeláž SSZ                

SML 109                   ul. Pastýřská - parkoviště P+R                                                          uzavření parkoviště
                                                                                                                                            částečná uzavírka ul. Ruská a Tržní nám.                                                                                                                                                                                                                                                ????? 
                                                 komunikace, chodníky, parkoviště a veřejné osvětlení 

SML 110                   ul. Blažkova                                                                                       částečná uzavírka
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06 - 08/21 
                                                 zvýšení bezpečnosti, úprava přechodu, SSZ  

SML 111                   ul. Lipová, Na Pláni                                                                            částečná uzavírka
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06 - 08/21 
                                                 zvýšení bezpečnosti, úprava přechodu, SSZ  

SML 112                   ul. Hanychovská                                                                                 částečná uzavírka ul. Hanichovské
                                                                                                                                            úplná uzavírka ul. Křižíkova, Kralická
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                04 - 10/21 
                                                 oprava mostu  

SML 113                   ul. Strakonická                                                                                  úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04 - 05/21 
                                                 oprava komunikace, chodníky, veřejné osvětlení  

                                  I/35 Bílý Kostel - Stráž nad Nisou                                                    úplná uzavírka mostu, převedení dopravy do jednoho jízdního pásu (doprava 1+1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            03 - 07/21 
                                                 oprava komunikace 

           ŘSD 202                                                    I/35 most č.35-029.2  (Doubí)                                                          úplná uzavírka mostu, převedení dopravy do jednoho jízdního pásu doprava (1+1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04 - 10/21 
                                                 oprava mostu 

           ŘSD 203                                                    I/35 most č.35-020..2 (Košická)                                                       úplná uzavírka mostu, převedení dopravy do jednoho jízdního pásu (doprava 1+1)                                       
                                                                                                                                                                                                                                                05 - 08/21 
                                                 oprava mostu 

ŘSD 203 I/35 most č.35-020..2

           ŘSD 204                                                   ul. Jablonecká - Tanvaldská úsek Hedvábná - Nová Ruda               provoz řízen kyvadlově na SSZ
                                 ul. Jablonecká -  úsek Klášterní - Na Bídě                                        provoz řízen kyvadlově na SSZ                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               06 - 10/21 
                                                oprava komunikace 

ŘSD 202 I/35 most č.35-029.2

provoz pod mostem řízen kyvadlově na SSZ

           ŘSD 205                                                    I/35 Stráž nad Nisou  - Liberec                                                         uzavřený rychlý pruh směr Praha - Děčín a Děčín - Praha po etapách
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            03 - 08/21 
                                                 oprava kanalizace 

ŘSD 206 I/13 OK Krásná Studánka

           ŘSD 205                                                    I/13 OK Krásná Studánka                                                                 částečná uzavírka
                                                                                                                                                                                                                                                                       06 - 08/21 
                                                 stavba veřejného osvětlení 

           ČEZ 301                                                    ul. Budyšínská                                                                                   částečná uzavírka, práce v chodníku
                                                                                                                                                                                                                                                                       ?????/21 
                                                 Liberec unifikace, I. Etapa 8. část Pavlovice doplněk 


