Obec Levínská Olešnice
INFORMACE PRO OBČANY č. 6 – červenec 2020

Čerpání řádné dovolené na obecním úřadě v Levínské Olešnici
Z důvodu čerpání řádné dovolené nebude obecní úřad v Levínské Olešnici úřadovat ve dnech :
od 27.července – 7.srpna 2020 – účetní
od 27.července – 31.července 2020 - starostka
V případě neodkladných záležitostí kontaktujte starostku obce p. Noskovou na tel. : 724 181 526

DOVOLENÁ - MUDr. Válek František
3.8. – 28.8.2020
Zastupuje : MUDr. Gottwald J.
PO
Roztoky
8. 00 - 12.00 hod.
ÚT
Martinice
8. 00 - 12.00 hod.
ST
Roztoky
13.00 - 16.00 hod.
ČT
Martinice
8. 00 - 12.00 hod.
PÁ
Roztoky
8. 00 - 12.00 hod.
NUTNÉ OBJEDNÁNÍ
Telefon : 603 835 438
UPOZORNĚNÍ !!!!!
Od 1.7.2020 probíhá uzavírka silnice z důvodů rekonstrukce silnice v Roztokách u Jilemnice, objízdná trasa přes
Kruh u Jilemnice .

ZUBNÍ STŘEDISKO – dovolená - neordinuje ve dnech:
V měsíci červenci a srpnu :
Od 27. 7. – do 7. 8. 2020
V měsíci září :
Od 7. 9. - do 11. 9. 2020
V případě bolesti zastoupí :
MUDr. Zajícová , Stomal - Jilemnice
Tel. 731 197 358
Bližší informace naleznete na rozpisu vyvěšeném na střediscích ve Studenci a v Horkách u Staré Paky.

Rekonstrukce mostu v km 80,155 na trati Jaroměř – Stará Paka
Správa železniční dopravní cesty (zkratka SŽDC), státní podnik rozhodl z důvodu nevyhovujícího stavebnětechnického stavu o kompletní přestavbě stávajícího klenbového mostu v Levínské Olešnici. (vedle bývalé kampeličky). Zároveň dojde k rekonstrukci železničního svršku (zřízení bezstykové koleje – nový materiál) a železničního spodku (odvodnění).
Stávající most bude nahrazen mostem ze železobetonové konstrukce, dojde k rozšíření mostu z původní světlé
šířky 3,7 m nově na 7,5 m. Podjezdová výška bude zvětšena ze stávajících 2,5 m na min. 3,60 m.
Výstavba proběhne během úplné výluky koleje a uzavírky silnice III/2931 pod mostem !!!
V dané lokalitě dojde k omezení dopravní obslužnosti, objízdná trasa bude vedena okolo pily pod druhý most
a bude řízena světelnou signalizací (semafory).
Předpokládané termíny zahájení stavby :
15.8.2020 – 24.8.2020 příprava stavby – návoz materiálu
25.8.2020 – 31.10.2020 – uzavírka silnice
7.9.2020 – 31.10.2020 – úplná výluka na železniční trati
Mapka se zákresem dopravního řešení bude k nahlédnutí na webových stránkách obce - aktuality, na úřední desce
a také na plakátovacích plochách.
Investorem stavby je SŽDC, státní podnik a zhotovitelem firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Děkujeme všem za trpělivost po celou dobu přestavby mostu.

Střed obce - postřehy
V uplynulých dnech jsme dokončili poslední etapu revitalizace návsi v Levínské Olešnici. Kvetoucími keři a
květinami byla osázena poslední plocha parku, navrch se položila mulčovací kůra.
Podařilo se nám vytvořit důstojný a příjemný střed obce, kde se rádi procházejí nejenom naši občané, ale také
ostatní návštěvníci naší obce – turisté či cyklisté.
Bohužel musíme řešit i neradostné věci – vyhrabané rostliny, volně pobíhající psi, cestičky se změnily v jízdní
dráhu pro kola nebo má někdo potřebu vyrývat nápisy do altánu.
Přála bych si, aby se toto v budoucnu stávalo pouze ojediněle. Vždyť majetek obce je majetkem nás všech, ať už
se jedná o budovy nebo veřejná prostranství v obou našich obcích.
Za obecní úřad v Levínské Olešnici Vám všem přejeme pohodové a klidné
prožití prázdnin a dovolených.
Nosková Zdeňka, starostka obce

