Vážení občané,
v rámci akce „Ejpovice – kanalizace a ČOV, 2. etapa“ dojde od 30.9.2019 – 13.10.2019 postupně
k několika omezením na místních komunikacích: v ulici Pod Čilinou, část ulice Na Zelence (od
hlavního vstupu do školky) ,ul. Ke Hřišti, ul. Spojovací, ul. Krátká, ul. Kolmá, ul. K Mazínu , ul. Slepá,
ul. Pod Kovárnou, ul. Prostřední. Budou zde probíhat opravy povrchů po výstavbě splaškové
kanalizace firmou Berdych plus spol. s.r.o. Zároveň bude probíhat oprava povrchů na komunikaci
SUSPK ve směru na Rokycany a ve směru k průmyslové zóně.
Postup jednotlivých prací:
1) 30.9. – 4.10.2019 – částečná uzavírka komunikace II/605 ve směru na Rokycany a ve směru
k průmyslové zóně. Provoz v době omezení bude řízen semafory.
2) 30.9. – 13.10. 2019 – v tomto termínu je plánovaná kompletní uzavírka výše uvedených
místních komunikací. Bude probíhat příprava konstrukčních vrstev pod asfalty a samotná
pokládka asfaltového povrchu. K úplnému uzavření komunikací dojde jen na nezbytně
nutnou dobu tj. při pokládce asfaltu. Přesný termín jednotlivých komunikací nelze
určit přesněji s ohledem na složitější pokládku na SUSPK a klimatické podmínky.
Odhadovaný postup : ul. Ke Hřišti, ul. Pod Kovárnou, ul. Pod Čilinou
ul. K Mazínu, ul. Kolmá
ul. Spojovací, ul. Pod Hůrkou, ul. Krátká, ul. Na Zelence
ul. Prostřední ( vzhledem k rozsahu prací bude termín prodloužen)
Prosím, abyste si Vaše dopravní prostředky na dobu nezbytně nutnou zaparkovali mimo realizovanou
část opravy komunikací. V případě, že to dovolí charakter prováděných prací, budeme se snažit
po dohodě umožnit příjezd k Vašim nemovitostem.
Po provedení povrchů komunikace budou dokončeny krajnice a sadové úpravy – do 30.10.2019

Odpovědná osoba za realizaci stavby a případné zodpovězení dotazů je za firmu Berdych plus spol.
s.r.o. stavbyvedoucí Jiří Vaník tel.: 725 078 969, popř. starosta obce Ejpovice pan Jaromír Kalčík tel.:
737 200 989.
Prosím tímto vlastníky nemovitostí o shovívavost a předem se omlouvám za nepříjemnosti spojené
s realizací výše uvedené stavby.

Za Berdych plus spol. s.r.o
Jiří Vaník

