Přátelství
Typ stavby: Rekonstrukce komunikace
Číslo akce: 999698

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci komunikace
Termín: 7. 3. 2017 – 20. 12. 2017
Zhotovitel: Eurovia CS a.s.
Projektant: Sudop Praha, a.s.
TDI TSK Ing. Zuzana Hronová
Začátek: Pod Bahnivkou
Konec: OK K Netlukám
Délka opravy: 4600m
Šířka opravy: 9,5m

Přátelství
DOPRAVNÍ OMEZENÍ

POPIS STAVBY

1. et apa Rekonst rukce Přát elst ví - od hranice
hlavního měst a Prahy (ulice Pod Bahnivkou)
ke křižovat ce Přát elst ví s ulicí Málkovskou
včet ně, od 7.3.2017 - 2.5.2017. DIO ke
st ažení.

Jedná se o rekonst rukci a rozšíření komunikace Přát elst ví v úseku OK K Net lukám –
hranice Prahy.

Omezení dopravy v 1. et apě rekonst rukce
ulice Přát elst ví vychází z t oho, že pro směr z
Prahy do Říčan zůst ane po celou dobu ulice
Přát elst ví v celém úseku průjezdná, a t o pro
osobní aut omobily, aut obusy PID i nákladní
aut omobily mimo t ranzit ní nákladní dopravy
bez omezení t onáže.
Pro opačný směr od Říčan do Prahy bude
komunikace Přát elst ví uzavřena a náhradní
t rasa bude vedena pro osobní i nákladní
dopravu značenou objížďkou po silnici 101 na
D1.
Tranzit ní nákladní doprava na Brno, resp.
Kut nou Horu bude vedena směrovými
t abulemi od kruhového objezdu Podleská x
Přát elst ví směr ul. Kut nohorská, přes
křižovat ku Černokost elecká x Průmyslová na
Jižní spojku až na ul. 5. květ na a D1. Kamiony
se z ulice Podleská dost anou na D1 rovněž po
t rase Frant iška Diviše – Novopet rovická –
Výst avní – Mírového hnut í – Pod Chodovem.
Objízdná t rasa po D1 nebude podléhat
zpoplat nění.
Dojde i ke změně t ras aut obusových linek PID
směrem do Prahy a s t ím spojeným

V rámci st avebních prací bude st ávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě st rany
na normovou šířku 9,5 m. V míst ě rozšíření bude provedena sanace podloží a komplet ně
nová konst rukce podkladních vrst ev. V míst ě rozšíření bude provedena sanace podloží a
komplet ně nová konst rukce podkladních vrst ev vymezených bet onovým obrubníkem.
Pot é budou po polovinách odfrézovány st aré asfalt ové vrst vy a následně budou položeny
nové. Na závěr bude položena vrst va speciálního t ichého asfalt u. VIAPHONE.
Rekonst rukce bude rozdělena na 4 et apy ve směru z Říčan do Uhříněvsi. 1. Et apa bude
zahájena 7. 3. 2016 a pot rvá do 2. 5. 2017.
Druhá et apa rekonst rukce bude probíhat od květ na do července, t řet í do srpna a od září
do prosince je naplánována poslední et apa.

