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Poštovani u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine, 

Projekt uklanjanja cestovnog prijelaza na Fitzgerald Road – promjene 
pristupa 
Otvaramo novi most na Fitzgerald Road preko željezničke pruge šest mjeseci prije roka. Krajem srpnja 
promet će teći slobodno na pružnom prijelazu preko Fitzgerald Road, čime se poboljšava sigurnost, 
smanjuje gužva i osiguravaju bolje lokalne veze. 
 
Završni radovi na prilazu Hrvatskom katoličkom centru 

Od ponedjeljka 4. srpnja od 7 ujutro do subote 13. kolovoza izvest ćemo završne građevinske radove na 
sjevernom prilazu s Fitzgerald Road. 

Radovi uključuju postavljanje drenaže uz postojeći prilaz, postavljanje novog rubnika, uklanjanje 
privremenog parkirališta i izgradnju novog parkirališta 20 metara sjeverno od sadašnje lokacije. Također 
ćemo vratiti parkirališta u sjeverozapadnom kutu parkirališta. 

Pristup će se održavati s Whitesides Avenue i svečanog prilaza na Fitzgerald Road. 

Uspostavit će se upravljanje prometom za sigurno usmjeravanje vozila i pješaka oko radova. 

Kako će to utjecati na vas? 
• Planirano zatvaranje prilaza i radovi od 7 do 18 sati između ponedjeljka 4. srpnja i subote 13. 

kolovoza. Predani smo suradnji s vama kako bismo osigurali da naš rad ne utječe na pogrebne 
usluge. 

• Svečani pristup će biti zatvorit  najviše dva dana između utorka 12. srpnja i petka 15. srpnja kako bi 
se dovršili završni radovi kolnika na i Fitzgerald Road.  Za to vrijeme pristup će se održavati samo 
preko Whitesides Avenue. 

• Pristup Hrvatskom katoličkom centru Sunshine održavat će se s Whitesides Avenue i kroz svečani 
prilaz na ulici Fitzgerald Road. 

• Postavljanje privremene ograde oko područja građevinskih radova. 
• Uklanjanje postojećih parkirališta za privremeni pristup. 
• Uspostavit će se upravljanje prometom kako bi se pomoglo sudionicima u prometu. 

 
Održavanje kontakta 

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno kontaktirajte LXRP 24/7 Kontakt centar na 1800 105 105 ili 
contact@levelcrossings.vic.gov.au 

Lijepi pozdrav, 

Projektni tim za uklanjanje prijelaza na Fitzgerald Road 

 


