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V Černošicích dne 30. 7. 2020

Vážení obyvatelé,
oznamujeme Vám, že dne 3. 8. 2020 bude z důvodu plánované rekonstrukce 2. etapy
komunikace ulice Slunečná v úseku Mokropeská – Dr. Janského rozmístěno přenosné dopravní
značení o zákazu vjezdu do ulice Slunečná ve výše uvedeném úseku a následně budou zahájeny
vlastní stavební práce. Předpokládaná doba uzavírky je cca 3 týdny.
Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:
Po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu tímto
způsobem:
- Den před svozem, nejpozději do 16 hodin, prosíme o přemístění popelnic před plot.
- V den svozu ráno pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní
svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.
Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe číslem popisným).
Parkování automobilů a přístup k nemovitostem
Po dobu výstavby nebude v ulici možné parkovat. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování
vašich automobilů. V individuálních případech je možné v případě nutnosti dohodnout se
stavební firmou provizorní příjezd k nemovitostem, mimo dobu pokládky nové obrusné vrstvy.
Přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich
automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.
Stavba umožní průjezd křižovatkami přes Slunečnou ulici do těch ulic, kam není možný příjezd
odjinud.

Odklon linkového autobusu č. 665
Uzavřením 2. etapy ulice Slunečná dojde k odklonění provozu linkového autobusu č. 665.
Objízdná trasa bude vedena ulicemi Brusinková, Mokropeská, Školní, K Lesíku a Dr. Janského.
Autobusová zastávka „Černošice, Na Ladech“ bude dočasně přesunuta před křižovatku s ulicí
Brusinková. V průběhu stavby budou dočasně zrušeny zastávky „Černošice, U Kamenného
mostu“ a „Černošice, Masopustní náměstí“.
Kontakty v době stavby:
Technický dozor investora vykonává Petr Špaček, tel. 775 551 634, e-mail:
petr.spacek@vejvoda.cz
Stavbyvedoucí spol. ZNAKON, a.s., Stanislav Brda, tel. 602 240 175, e-mail: brda@znakon.cz
Odbor investic a správy majetku: 221 982 504, e-mail: investice@mestocernosice.cz
Dokumentace k rekonstrukci ulice je k dispozici na webových stránkách města:
https://www.mestocernosice.cz/prakticke-informace/aktuality-z-mesta-a-uradu/
Omlouváme se Vám za vzniklá omezení způsobená stavební činností a věříme, že budete
s rekonstrukcí komunikace před Vaším domem spokojeni.
Město Černošice
a
ZNAKON, a.s.

