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Ulice Čsl. legií - příprava stavby: silnice II/293 - chodník a humanizace
Město Jilemnice v současné době intenzivně pracuje na přípravě realizace stavby „Silnice
II/293 – chodník a humanizace“. Projekt je připravován do výzvy k předkládání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (do specifického cíle: Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy). Navržena je komplexní přestavba ul. Čsl. legií včetně
napojení ul. Nádražní, ul. Strmé (spojka ul. Čsl. legií a ul. V Jilmu - schody) a stezky
k vlakovému nádraží. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce vozovky včetně částečného
snížení její nivelety, chodník pro pěší v celé délce od kruhového objezdu u drogerie až po
křižovatku s ul. Branská, parkovací zálivy, přechody pro chodce, dělící ostrůvky, opěrné zdi,
podezdívky, zábradlí, oplocení a dešťová kanalizace. Dále bude provedena přeložka
stávajícího plynovodu, vodovodu, nově část kanalizace, přeložka vrchního elektrického
vedení a pokládka nové části, montáž veřejného osvětlení včetně nasvícení přechodů pro
chodce, nové autobusové zastávky a doprovodná uliční zeleň.
Již v roce 2015 byla realizována podmiňující část stavby související s ochranou památné jilmové
aleje - tzv. „kořenová clona“, která oddělila stávající hliněné podloží stromů od budoucí konstrukce
vozovky (umístění svislé izolace a provedení zásypu ze speciálního substrátu). Následně bylo
provedeno ošetření korunové části stromů tj. odborný prořez.
V jarních měsících 2016 zahájí VHS Turnov pokládku vodovodu v celé délce trasy včetně nového
úseku splaškové kanalizace. Následně bude ČEZ provádět přeložku vrchního vedení NN od ul.
Branská včetně propojení se zemní sítí směrem do centra.
Realizace hlavní stavby - silnice, chodníky, opěrné zdi, ul. Strmá a stezka k nádraží ČD je plánována
na rok 2017, ve stejném roce je plánováno i dokončení. V případě, že město bude úspěšné se svojí
žádostí o podporu, může z Evropského fondu pro regionální rozvoj obdržet dotaci až 85 %, ze státního
rozpočtu pak dalších 5 %. Termín pro předkládání žádostí je do 29.4.2016, o výsledku hodnocení pak
bude město informováno zhruba v listopadu tohoto roku.

Navržená stavba je z dopravně urbanistického hlediska souborem opatření, která zajistí
vysokou míru bezpečnosti a plynulosti dopravy, vytvoří estetickou hodnotu území a také
celkově zvýší kvalitu životního prostředí podél této silnice.
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