
 

Informace k dopravní úpravě přejezdu u nádraží od 6.května 2013 

 

Od 6. května bude přejezd u hlavního nádraží Ústí nad Orlicí přes hlavní trať uzavřen všem 

osobním automobilům. Tento zákaz bude vyznačen dopravní značkou „Zákaz vjezdu osobním 

automobilům“ s dodatkovou tabulkou „Mimo obyvatel s trvalým pobytem v Kerharticích a 

Hrádku“ přímo před přejezdem. Vjezd na nádraží bude nadále umožněn. Karty pro 

identifikaci vozidel budou vydávány pouze občanům Kerhartic a Hrádku se zapsaným trvalým 

pobytem v občanském průkazu a firmám se sídlem v Kerharticích, či Hrádku.  

Povolení budou vydávána v Kerharticích v sokolovně v pátek 3.5.2013 od 9.00 hod. do 

17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 12.00 hod.  

K vydání povolení je nutno donést platný řidičský průkaz a občanský průkaz s trvalou adresou 

v Kerharticích, či Hrádku. Firmy s provozovnou v Kerharticích byly kontaktovány Městskou 

policií, která pro ně zajistí distribuci karet na základě jmenného seznamu. Tyto karty budou 

barevně odlišeny. 

Povinnosti držitele povolení: 

Povolení je nepřenosné a platí pouze společně s dokladem prokazujícím trvalý pobyt 

v Kerharticích či Hrádku, nebo u firemní karty pouze pro osoby uvedené ve jmenném 

seznamu. Jakékoli zneužití bude potrestáno okamžitým odebráním karty.  

Povolení je nutno mít viditelně umístěno na palubní desce za čelním sklem (nesmí být  

umístěno do zorného pole řidiče).  

UPOZORNĚNÍ: 

Všichni řidiči jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Od 6. května bude 

komunikace a přejezd u nádraží velmi intenzivně kontrolovat jak Městská, tak státní Policie. 

Jakékoli porušení pravidel bude řešeno okamžitou blokovou pokutou až do výše 2.000,- Kč. 

Především je nutno dodržet zákaz stání na přejezdu, dodržování přednosti v jízdě, maximální 

ohleduplnost vůči chodcům a cyklistům. 

Vydané karty jsou dle dohody s policií dočasné a bude-li pokračovat nedodržování pravidel 

a ohrožování účastníků silničního provozu bude neodvolatelně přejezd uzavřen pro 

všechna vozidla (mimo vozidel stavby a autobusů) od 1.června 2013. 

APELUJEME na všechny řidiče, aby se zdrželi nebezpečného chování! 

 

 

Osadní výbor Kerhartice dne 29.4.2013 

 


