Květen 2017
INFORMACE
pro obyvatele v okolí staveniště – ulice Konětopská

Na základě vydaného stavebního povolení provádí „Společnost POHL + GEOSAN - Čečelice“
zastoupená zodpovědnou osobou Ondřejem Novotným (stavbyvedoucí) tel. 727 916 880 výkopové
práce.
Na staveništi budou probíhat následující práce:



oprava povrchů vozovky v ulici Konětopská, která proběhne dle rozhodnutí Městského
úřadu Mělník a bude probíhat ve dvou etapách.

Věříme, že omezení způsobená výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené
dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.
Obecní úřad a zhotovitel stavby

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech silnic podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po projednání podle ustanovení §
24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl v řízení o žádosti společnosti POHL cz, a.s., IČ:25606468,
Nádražní 25, Roztoky zastoupené na základě plné moci společností Dopravní značení Mělník, s.r.o.,
IČ:26694867, Truhlářská 998, Mělník ve věci uzavírky komunikace a
I.

povoluje úplnou uzavírku silnice č. III/24424 (ul. Konětopská) v úseku od začátku
obce po křižovatku se silnicí č. III/244 v termínech
1. etapa od 3.5.2017 do 16.5.2017
2. etapa od 17.5.2017 do 31.5.2017

pro provádění stavebních prací při výstavbě kanalizace
II.

objízdná trasa se stanovuje:
1. etapa a 2. etapa po silnici č. III/24424, III/10158, II/331 a II/244 obousměrně

Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce :
POHL cz, a.s., IČ:25606468, Nádražní 25, Roztoky, Ondřej Novotný- stavby vedoucí, tel. 727916880
Účastníci řízení :
- POHL cz, a.s., IČ:25606468, Nádražní 25, Roztoky zastoupené na základě plné moci společností
Dopravní značení Mělník, s.r.o., IČ:26694867, Truhlářská 998, Mělník

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Dopravní opatření :
- Po dobu úplné uzavírky v době etapy 1 budou autobusy veřejné linkové dopravy projíždět úsekem,
na kterém bude prováděna pracovní činnost v časech 6:25 hodin a 13:25 hodin (linka 250025); 15:05
hodin a 15:15 hodin (linka 250023).
- Po dobu úplné uzavírky v době etapy 2 budou autobusy veřejné linkové dopravy na spoji 23 linky
250023 a na lince 250025 využívat objízdnou trasu po místních komunikacích v obci Čečelice – ul.
Nouzov – ul. Družstevní – ul. Konětopská. V průběhu uzavírky bude zrušena zastávka Čečelice, která
bude nahrazena zastávkou Čečelice, Nouzov.

