
Náhradní autobusová zastávka
Králův Dvůr, škola

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

prožíváme náročné období z hlediska dopravy. Středočeský kraj jakoprožíváme náročné období z hlediska dopravy. Středočeský kraj jako

správce provádí kompletní rekonstrukci ulic Plzeňská a Jungmannova.správce provádí kompletní rekonstrukci ulic Plzeňská a Jungmannova.

Město není investorem, a proto jsme akci nemohli ovlivnit podleMěsto není investorem, a proto jsme akci nemohli ovlivnit podle

našich představ. Snažíme se Vás ale co nejvíce informovat.našich představ. Snažíme se Vás ale co nejvíce informovat.

Informace se mohou v průběhu stavby měnit. Tento zjednodušenýInformace se mohou v průběhu stavby měnit. Tento zjednodušený

mapový přehled jsme pro Vás připravili podle podkladů, které bylymapový přehled jsme pro Vás připravili podle podkladů, které byly

městu Králův Dvůr ke stavbě dostupné ke dni 18. 3. 2022 (16:00).městu Králův Dvůr ke stavbě dostupné ke dni 18. 3. 2022 (16:00).

Doporučujeme ověřit, zda není aktuálnější verze na našem webu:Doporučujeme ověřit, zda není aktuálnější verze na našem webu:

https://nezavisli.kraluvdvur.cz/rekonstrukce/https://nezavisli.kraluvdvur.cz/rekonstrukce/

Jan Šilhavý, místostarosta města Králův DvůrJan Šilhavý, místostarosta města Králův Dvůr

Pavel Bokr, zastupitel města Králův DvůrPavel Bokr, zastupitel města Králův Dvůr
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Mapu vyhotovil Pavel Bokr v aplikaci QGIS. Topografický podklad © Přispěvatelé OpenStreetMap - data dostupná pod Open Database License: www.osm.org/copyright

Vybraná omezení v osobní dopravě v souvislosti s rekonstrukcí

ulic Plzeňská a Jungmannova v Králově Dvoře a Berouně

prováděnou Středočeským krajem

V této zjednodušené mapě nejsou zahrnuta omezení nákladní dopravy, která jsou mnohem rozsáhlejší včetně ulic, kde neprobíhá rekonstrukce.

ZMĚNA V TERMÍNU: od 21. 3. 2022

Přehled vyhotoven 18. 3. 2022

Ohledně případného zrušení
autobusové zastávky Králův Dvůr,
Na Knížecí ve směru Beroun
nejsou v tuto chvíli k dispozici
jednotné informace.
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