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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Nadjezd na dopravní tepně se v dubnu dočká zásadní opravy, 

vozidla musí na objízdnou trasu, pěší stavbou projdou  

Opravu mostu přes železniční trať v Boleslavské ulici vloni Krajská správa a údržba silnic 

(KSÚS) odložila z důvodu kolize s probíhající stavbou okružní křižovatky a následně 

nemožnosti získat výluky na železniční trati Správy železnic. Nyní je uzavírka nadjezdu před 

námi včetně nezbytné objížďky. Omezení pro práce na nadjezdu jsou naplánována od 

1. dubna 2022, k úplné uzavírce dojde podle KSÚS od 6. dubna 2022. Stavební práce 

potrvají 9 měsíců, tedy zhruba do konce listopadu a jejich důvodem je špatný technický 

stav daný stářím mostu.  

„Mostní svršek a vybavení mostu je již za hranicí své životnosti. Musíme kompletně vyměnit 

mostní svršek (izolace, vozovky, chodníky, římsy, zábradlí, mostní závěry) a sanovat nosné 

konstrukce. Součástí opravy je i výměna přilehlých schodišť,“ vysvětlila mluvčí Krajské správy 

a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.  

Chodníky přes nadjezd zůstanou pro pěší průchozí. Doprava bude vedena objízdnou trasou 

přes nymburský obchvat, dále povede přes silnici třídy č. I/38, č. II/330 v Nymburce ul. 

Poděbradská, ul. Velké Valy a silnice č. II/503 ul. Boleslavská třída (obousměrně). Změna se 

dotkne autobusových linek PID 434, 436, 499 a 676, jejich objízdné trasy najdete zde: 

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=stalo-se-v-nymburce. 

Středočeský kraj a Krajská správa a údržba silnic se omlouvají za související komplikace.  

Doba výstavby je plánována na 9 měsíců od zahájení s tím, že do konce letošní stavební 

sezóny bude most zprovozněn a po zimní technologické přestávce budou probíhat už jen 

dokončovací práce. Stavba je spolufinancovaná z prostředků SFDI, náklady činí přes 

40 miliónů korun. Zhotovitelem je sdružení firem Chládek a Tintěra Pardubice + Starmosty. 

Kruhový objezd u nemocnice bude dokončen dříve, než bude uzavřen nadjezd. Obě stavební 

práce v režii kraje se tedy nedostanou do kolize. Pokud budou práce postupovat podle plánu, 

můžeme se dočkat otevření kruhového objezdu u nemocnice již o víkendu.  

Mapa objízdné trasy: 

http://www.mesto-nymburk.cz/files/aktuality/prilohy/souhlas_pcr_most_nymburk.png 

 

 

23. 3. 2022 v Nymburce 

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=stalo-se-v-nymburce
http://www.mesto-nymburk.cz/files/aktuality/prilohy/souhlas_pcr_most_nymburk.png

