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Svim uredništvima

Zbog ugradnje polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu

„Osječka“ od 11. do 13. travnja zatvoren cestovni promet
U subotu 11. travnja 2015. u 7.00 sati počinju radovi na ugradnji i puštanju u rad
polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu (ŽCP-u) „Osječka“ na magistralnoj pruzi
izmeĎu kolodvora Zagreb Borongaj i kolodvora Sesvete u zagrebačkoj Dubravi. Radovi će
trajati do ponedjeljka 13. travnja 2015. u 13.00 sati.
Za izvoĎenja radova ŽCP „Osječka“ bit će zatvoren za promet cestovnih vozila, a
željeznički promet teći će po posebnim uvjetima, u skladu s važećim pravilnicima u takvim
slučajevima.
Stoga pozivamo vozače cestovnih vozila da od subote 11. travnja 2015. od 7.00
sati do ponedjeljka 13. travnja 2015. u 13.00 sati koriste alternativne pravce kao što su
podvožnjaci u Čulinečkoj ulici i u Ulici Donje Svetice. Putnici putničkih vlakova neće imati
poteškoća na putovanju, osim što zbog smanjenih brzina vlakova mogu bilježiti kašnjenja
u voznome redu. Ujedno molimo sve stanovnike gradske četvrti uz taj željezničko-cestovni
prijelaz za razumijevanje i strpljenje.
Nakon radova, odnosno tijekom sljedećeg tjedna, željezničko-cestovni prijelaz
„Osječka“, osim svjetlosno-zvučnom signalizacijom i mimoilaznim ogradama za pješake,
bit će osiguran i polubranicima. Taj oblik osiguranja najviši je stupanj osiguranja križanja
ceste i željezničke pruge u razini i trebao bi omogućiti sigurniji prelazak pješaka i
automobila na tome vrlo frekventnom prijelazu.
Apeliramo na vozače i pješake da poštuju prometnu signalizaciju na prijelazu jer
samo tako mogu smanjiti razinu opasnosti prilikom prelaženja pruge. Naime, o tome da ni
polubranici ponekad nisu dovoljna zaštita za nesavjesne vozače svjedoči i podatak da je u
2014. na hrvatskim prugama polomljeno 469 polubranika, čime su ugroženi životi a HŽ
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Infrastrukturi nanesena je materijalna šteta. Polubranike su polomili nesavjesni vozači u
pokušaju vožnje „slaloma“ izmeĎu spuštenih polubranika.
S poštovanjem,
ravnateljica Ureda Uprave
Martina Elizabeta Lovrić
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