UZAVÍRKA I/27: Doporučení pro hosty a pro uživatele rekreačních
zařízení v Jesenici

lokalita ul. U Velkého rybníka, ul. Rekreační, ul. K Drahouši – Hotelový resort JESENICE a ostatní.
Od 12. 4. 2021 bude ve městě Jesenice probíhat rekonstrukce silnice I/27 v průjezdním úseku ulice
Plzeňská. Stavba bude probíhat v několika etapách a v termínu od 12. 4. 2021 do 18. 7. 2021 bude
zcela neprůjezdný železniční přejezd, tj. dojde k rozdělení města Jesenice na dvě poloviny.
Všechny majitele rekreačních objektů v uvedené lokalitě města Jesenice (viz výše) a v okolních obcích
důrazně žádáme, aby k přístupu využili oficiálně značené objízdné trasy. O dodržování objízdných tras
žádáme také hosty jednotlivých rekreačních zařízení.
Doporučení pro směr od Prahy, Rakovníka:
Ze silnice I/6 odbočit na Rakovník a dále pokračovat po II/229 směrem na Plzeň do obce Čistá, dále
odbočit na silnici III/2295 směr Jesenice. Alternativně lze jet po II/229 až do města Kralovice a poté
pokračovat po I/27 do Jesenice.
Doporučení pro směr od Karlových Varů:
Ze silnice I/6 odbočit na obec Blatno a dále pokračovat po III/2063 přes obec Pastuchovice do obce
Žihle, dále odbočit na II/206 směr obec Podbořánky a Žďár, dále odbočit na I/27 směr Jesenice.
Doporučení pro směr od Mostu, Chomutova, Ústí n. Labem:
Zde doporučujeme nejlépe naplánovat cestu tak, abyste se svým vozidlem napojili na výše uvedené
doporučené trasy od Karlových varů a Prahy. V případě příjezdu na křižovatku I/27 a I/6
doporučujeme odbočit na Karlovy Vary a dále na obec Blatno, Krty a do Jesenice.
Doporučení pro směr od Plzně:
Zde bude možné využívat standardně komunikaci I/27, bez omezení.
Majitelé rekreačních objektů např. v Bedlně nebo na Sosni budou muset využít objízdné trasy přes
město Rakovník nebo přes obec Žihle, viz výše.
Před plánovaním cesty doporučujeme sledovat aktuální dopravní zpravodajství a trasu si případně
upravit dle aktuálních uzavírek a omezení ostatních komunikací v jiných částech ČR.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Za město Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
Daniel Křováček, MBA, Hotelový resort JESENICE

