
24. 10. 2014 

 

Dokončení prací  

 

- do konce října 2014 bude hotový živičný povrch ul. Ostopovické. Na ul. Marie Cecílie, Slunná, 

Sekorova a Sadová bude umožněn průjezd automobilům – pro plynulý vjezd do uvedených 

ulic bude provedeno dodláždění v cca ½ šířky odbočení; 
- u ul. Luční dojde v pondělí 3.11. k úpravě nájezdu do výšky nového povrchu; 
- od pondělí 3.11. bude zahájeno odstraňování provizorních objízdných tras; 
- v průběhu listopadu budou probíhat práce na dokončení oprav chodníků a komunikací – 

budou provedeny práce na které má zhotovitel rekonstrukce uzavřenu smlouvu; 
- do konce listopadu proběhne likvidace zařízení staveniště včetně úpravy obecního pozemku u 

kostela; 
- v průběhu listopadu se ještě budou na ul. Ostopovická pohybovat stavební stroje, proto je 

nutné věnovat řízení vozidel zvýšenou pozornost; 
- v týdnu od 3.11. do 9.11. budou vráceny zpět na ul. Ostopovickou nádoby na separaci 

odpadu z hnízda u kostela.  
 

Upřesnění prací 

 

a) cca 80 metrů chodníku na ul. Ostopovické v levé části směrem k trati, kde byly sníženy 

obrubníky z důvodu bezpečného vjezdu do zahrad, bude předlážděno a upraveno. Oprava 

chodníku je hrazena z rozpočtu obce; 

b) nájezdy k domům na ul. Ostopovická nebude zhotovitel rekonstrukce opravovat. Práce 

nejsou součástí smluvní dokumentace a nájezdy jsou v osobním vlastnictví majitelů domů. 

Bude opraven pouze chodník, který před rekonstrukcí na ul. Ostopovická existoval. Ten se 

opraví směrem k novým obrubníkům. 

c) na ul. Slunná a Jarní proběhne na náklady obce oprava nejvíce poškozených části 

komunikace. Tím dojde k významnému zlepšení stávajícího stavu. 

d) objízdná trasa mezi ulicemi Munkova – přejezd na poli bude kompletně odstraněn; 

e) místo pro budoucí chodník od ulice Sekorova směrem k trati se dosype  štěrkodrtí, tak aby  

byl povrch rovný a pochozí. Výstavba nového chodníku, která bude hrazena z rozpočtu obce, 

je plánována na rok 2015. 

 

 

Obec Troubsko a Zhotovitel stavby 

 

 

 


