
Powstanie nowa obwodnica 
Jędrzejowa

Rozpoczęły się prace projektowe związane z budową obwodnicy Jędrzejowa. 
Ma ona, poza terenami miasta, połączyć drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką nr 768.
Koniec inwestycji zaplanowano na jesień 2019 roku.

Kolejny ważny projekt drogowy 
na południu województwa

Obwodnica rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 78 (DK 78), 
w odległości około 600 metrów skrzyżowania „siedemdziesiątki ósemki”
z ekspresową drogą krajową nr 7 (DK 7). Według wstępnych założeń
obwodnica pobiegnie poza granicami miasta Jędrzejów i po około 
2,5 kilometrach włączy się do drogi wojewódzkiej nr 768 (DW 768). 

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także liczący około 
3 kilometry odcinek DW 768 w stronę Kazimierzy Wielkiej, 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0170T (DP 0170T) 
w miejscowości Łysaków.

Nowa obwodnica poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców
Jędrzejowa, oraz kierowców. Dzięki niej znikną uciążliwości związane
z ruchem tranzytowym w kierunku Chmielnika i Kazimierzy Wielkiej. 
– To jedna z trzynastu najważniejszych inwestycji komunikacyjnych 
w Regionie Świętokrzyskim, realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Będzie miała ona także znaczący wpływ 
na plany związane z rewitalizacją jędrzejowskiego Rynku 
– komentował, w trakcie uroczystego podpisania umowy na realizację
inwestycji, Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe chodniki, zatoki
autobusowe, drogi dla rowerów. – Nowa droga będzie posiadała
wszelkie instalacje związane z odprowadzeniem wody, oświetleniem,
powstaną również dodatkowe pasy do lewo- i prawoskrętów, zatoki
parkingowe. Położona zostanie nowa nawierzchnia eliminująca
hałas – wyliczał Jan Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego. 

Karol Rożek, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich wyjaśniał, że budowa obwodnicy i modernizacja
fragmentu drogi 768 jest jednym z etapów planu, zgodnie z którym
stopniowo, odcinek po odcinku, gruntownie zmodernizowana
zostanie cała droga 768 z Jędrzejowa do Kazimierzy Wielkiej, i dalej
do województwa małopolskiego. W ten sposób powstanie nowy,
wygodny i bezpieczny szlak wiodący w stronę południowych krańców
województwa świętokrzyskiego. 

Koszt robót budowlanych w zadaniu „Budowa obwodnicy 
m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową
drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500
(skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” szacuje
się na 20 milionów złotych. Projekt będzie współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończenie pierwszego etapu związanego z projektowaniem
inwestycji planowane jest do końca 2017 roku. Roboty budowlane
powinny zakończyć się we wrześniu 2019 roku. Głównym
wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”
z Kielc.

***

Więcej zobacz na stronie 
http://dw768.obwodnicajedrzejowa.pl/

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. 
Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie projektu i prac budowlanych.


