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Rekonstrukce ulice Městská

Vážení občané,
V termínech od 29.9.2015 do 3.11.2015 bude probíhat rekonstrukce ulice Městská. Začátek stavby je od křižovatky Městská-Starodubečská, konec stavby je
před zástavbou v Dolních Měcholupech.
Bude se měnit asfaltový kryt v celé šířce vozovky a sanovat podkladní vrstvy
technologií studené recyklace. Stavba bude probíhat v několika etapách na sebe
navazujících.
Provizorní komunikace :
- PO CELOU DOBU VÝSTAVBY bude zřízen přejezd přes odvodňovací příkop z ulice Za Pavilonem do ulice V Křížkách
- Z ulice Kolocova před hřbitovní bránu bude zřízena provizorní komunikace
Zjednodušený harmonogram :
Frézování starých asfaltových vrstev:
29.9. – 3.10. 2015 – frézování asfaltových vrstev
- dopravní obslužnost dle dopravního značení (ve výjimečných případech lze obslužnost zajistit po obnažených podkladních vozovkových vrstvách)
Technologie studené recyklace podkladních vrstev:
5.10. – 6.10 2015 – studená recyklace od Dolních Měcholup po chatovou osadu
- osada obsloužena z Dubče
7.10 – 11.10. 2015 – studená recyklace od Starodubečské směrem k Dolních Měcholupům
- Chatařská osada do 11.10. 2015 BEZ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI!! Z důvodu
technologické přestávky a zrání zrecyklovaných vrstev, od 12.10. 2015 obsloužena směrem od Dolních Měcholup
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- ulice Za Pavilonem a Na Horkách obslouženy PO CELOU DOBU VÝSTAVBY
provizorním napojením z ulice Za Pavilonem na ulici V Křížkách!!!
- ulice U Pavilonu od 7.10 do 12.10.2015 BEZ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI!!
z důvodu technologické přestávky a zrání zrecyklovaných vrstev
8.10.-12.10.2015 – objekty v zástavbě v Dubči přístupné pouze z ulice Městská
BEZ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI!! Z důvodu technologické přestávky a zrání
zrecyklovaných vrstev
Pokládka nových asfaltových vrstev:
14.10.-15.10.2015 – pokládka nových asfaltových vrstev od zástavby v Dol. Měcholupech po chatařskou osadu – z důvodu zrání recyklace směrem od Dubče bude na tyto dva dny znovu chatařská osada BEZ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI!!!
16.10.-19.10.2015 - pokládka nových asfaltových vrstev od chatařské osady po
Starodubečskou – z důvodu zrání asf. vrstev bude dva dny ulice Za Pavilonem
BEZ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI!!!
Prosíme občany, kteří budou stavbou omezováni o trpělivost a spolupráci při dodržování technologických přestávek. V případě nedržení přestávek je možné, že
se bude muset recyklace opakovat, což by prodloužilo dobu výstavby. Zároveň
žádáme, o dodržování provizorního dopravního značení.
Aktuální informace budou k dispozici u starosty obce nebo v kanceláři stvby, tj.
plocha za prodejnou Tesco.

Předem Vám děkuji za klidný průběh stavby.

za Skanska a.s.
Ing. Lukáš Radil
stavbyvedoucí
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