
Rekonstrukce komunikace v ul. Dobrovolného a 

Braunerova 
 

Vážení občané, 

1. října tohoto roku bude podle dohody s realizační firmou zahájena rekonstrukce 

komunikace v ulici Dobrovolného a Braunerova. Rekonstrukce je rozdělena do 4 

etap: 1. – zbudování nové splaškové kanalizace v ulici Dobrovolného a v severní 

větvi ulice Braunerova; 2. - rekonstrukce vlastní komunikace v rozsahu 

nezpevněných povrchů; 3. – rekultivace zelené plochy v úhlu ulic Dobrovolného a 

Braunerovy a zbudování pěšího průchodu v ulici Braunerově v rozsahu 

Dobrovolného – Obránců míru; 4. – prodloužení splaškové kanalizace napříč ulicí 

Masarykovou k místu budoucí hasičské zbrojnice. V letošním roce, v období říjen – 

listopad bude dokončena 1. etapa, ostatní etapy proběhnou v roce 2020. Kompletní 

dokončení je plánováno do konce července 2020. 
 

Upozorňujeme Vás, že po dobu stavebních prací dojde k řadě nezbytných 

dopravních omezení, spočívajících zejména v omezení průjezdnosti a zákazu stání. 

V případě porušení tohoto zákazu bude nutno vozidlo či jiný majetek na náklady 

majitele odstranit. Po celou dobu stavby bude ulici přístupná pro vozidla IZS. 

Dopravní omezení budou vždy omezena na nezbytné minimum a budou vždy 

dopředu oznamována zhotovitelskou firmou. 

 

Svoz směsného komunálního odpadu bude po celou dobu stavby zajištěn. Pokud 

máte popelnice umístěny na svých pozemcích, umístěte je prosím, ve svozový den 

před dům ráno do 7:00 hod, nádoby budou svezeny na místo výsypu a následně 

dopraveny zpět před dům. Nádoby si laskavě označte číslem popisným nemovitosti. 
 

Dodavatelem stavby je společnost IPPOS Bohemia s.r.o., IČ: 261 57 284. 

Případné připomínky k průběhu stavby směřujte pouze na hlavního 

stavbyvedoucího:  Ing. Pavel Pospíšil, tel.: 777 215 232, popř. na níže 

uvedeného zástupce města. 
 

Podrobnější informace o konkrétních opatřeních v průběhu stavby obdržíte 

s předstihem od dodavatelské firmy. 
 

 

Upozornění na dodržování zásad bezpečnosti osob a majetku při stavbě: 

Osoby, zejména děti, se nesmí přibližovat k mechanizaci a dopravním 

prostředkům stavby na bližší vzdálenost než 5 m, zejména k pohybujícím se 

strojům.  
 

Při pohybu na staveništi dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, věnujte pozornost 

svému okolí a zdržujte se zde jen po nezbytně nutnou dobu.  

 

Vážení občané, předem se omlouváme za vzniklé nepohodlí, které, jak věříme, se 

nám společně podaří úspěšně překonat. Doufáme, že nakonec oceníte výsledky 



investiční činnosti, které by měly podstatnou měrou přispět k výraznému zlepšení 

kvality bydlení ve vaší lokalitě. 

 

Kontakt na MÚ, Odbor SRM: Petr Skřivan, tel.: 220 400 236, 733 128 775 

        e-mail: skrivan@roztoky.cz  

 

Mgr. Tomáš Novotný, v.r.          

       místostarosta                      V Roztokách 24. 9. 2019  
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