22. května 2019, Kyjov

Dopravní omezení způsobila výrazné komplikace jen první den
Přesně týden probíhá rekonstrukce ulice Strážovské. Stavební práce si žádají dopravní
omezení, která se významně dotýkají Nemocnice Kyjov a jejích pacientů. Především
těch, kteří za vyšetřením cestují vozem.
„S ohledem na očekávané dopravní potíže jsme návštěvníky vyzvali, aby, pokud možno,
v příštích dvou měsících omezili dopravu osobními auty. Tutéž prosbu jsme vznesli směrem
k našemu personálu, abychom dopravě v okolí a uvnitř areálu maximálně ulevili. Spousta
zaměstnanců nám vyšla vstříc a do práce teď chodí pěšky nebo jezdí na kole,“ říká ředitel
kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl. Současně je rád, že se obavy z očekávaného dopravního
kolapsu potvrdily jen první den rekonstrukce, tedy minulou středu. „V další dny se situace
výrazně zlepšila. Lidé buď záměrně využili možných objízdných tras a třeba do Brna cestují
přes Bohuslavice, Nesovice a dál na Slavkov u Brna. Při hledání nejvýhodnější trasy řidičům
vydatně pomáhají navigace v chytrých telefonech,“ dodává mluvčí nemocnice Filip Zdražil.
V souvislosti s rekonstrukcí byla v obou směrech dočasně zrušena autobusová zastávka
Strážovská, kterou pacienti a návštěvníci nemocnice hojně využívali. Provizorní zastávka
vznikla zhruba o 200 metrů dál směrem do centra Kyjova. Hromadná doprava ani sanitní
vozy výrazné zpoždění nenabírají. „Drtivá většina řidičů respektuje žluté značení a umožňuje
tak sanitkám bezproblémový vjezd i výjezd z areálu, což může být v některých urgentních
případech klíčové,“ vyzdvihuje ohleduplnost řidičů ředitel Wenzl. Uvnitř nemocničního
komplexu dopravu regulují pomocné síly.
Silničáři opravují bezmála kilometr dlouhý úsek ulice Strážovské, která v místech
rekonstrukce lemuje areál nemocnice. Práce potrvají do 15. července. Po celou dobu oprav je
výjezd z nemocnice umožněn pouze spodní vrátnicí do ulice Pod Kohoutkem. V rámci
závěrečné, třetí fáze prací to pak bude současně i jediný dostupný vjezd do areálu.
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