
 
 
 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LABSKÁ 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 

Vážení občané,  

Město Říčany uzavřelo dne 12.6.2017 smlouvu o dílo se společností HALKO stavební společnost, s.r.o. na 

rekonstrukci komunikace Labská v úseku Voděradská – Otavská včetně části úseku ulice Lužnická. 

Stavební práce na rekonstrukci komunikace budou zahájeny dne 13.7.2017 předáním staveniště zhotoviteli. 

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce vozovky včetně výměny konstrukčního souvrství, výstavba nových 

chodníků, vybudování přípravy na dešťovou kanalizaci, doplnění chybějících úseků vodovodního řadu. Dále 

budou rekonstruovány povrchy stávajících chodníků včetně vjezdů a obnoveno veřejné osvětlení. Při provádění 

stavebních prací bude věnována maximální pozornost ochraně soukromého majetku, tak aby nedošlo k jeho 

poškození. 

Dne 13.7.2017 proběhne frézování živičného povrchu komunikace, bezprostředně následovat budou výkopové 

práce na kanalizaci a vodovodu.  

S ohledem na celkový rozsah stavebních prací je nutné po dobu stavebních prací tento úsek komunikace zcela 

uzavřít. Vjezd bude v nouzových případech umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému. Po 

zahájení výkopových prací již nebude možné vyjíždět na komunikaci motorovými vozidly, proto prosíme, abyste 

po dobu provádění prací odstavovali svá vozidla mimo řešený úsek (např. v navazujícím úseku ulice Labská, 

v ulici Orlická). Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěn pěší přístup do nemovitostí pomocí mobilního 

oplocení, popř. pomocí mobilních lávek. Přístup do objektu MŠ Zahrádka Nerudova bude zajištěn přejezdem 

z ulice Orlická na chodník podél MŠ, který není součástí rekonstrukce. 

Po dobu trvání uzavírky bude svoz TKO prováděn v běžných časových intervalech. Prosíme vás proto o 

přistavení popelnic před vchod do Vaší nemovitosti s dostatečným předstihem, aby stavební firma mohla 

zajistit přesun nádob na místo, kde svozový vůz zajistí jejich vyprázdnění. 

V souvislosti s uzavírkou dojde rovněž k nezbytným úpravám dopravního režimu v přilehlých ulicích. Prosíme 

vás proto o sledování a respektování dopravního značení. 

Ukončení stavebních prací a obnovení plného provozu v rekonstruovaném úseku je plánováno na 6.11.2017. 

Projektová dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách na oddělení investic, Masarykovo náměstí 83, 

Ing. Arch. Dominik Landkammer. 

Omlouváme se za dočasná omezení a věříme, že oprava komunikace přispěje ke zvýšení kvality bydlení v celé 

lokalitě. 

 

Důležité kontakty: 

Zástupce investora Ing. Arch. Dominik Landkammer 725 026 765 dominik.landkammer@ricany.cz  

Technický dozor Ing. Ladislav Němeček 733 718 818 nemecek@lncon.cz  

Hlavní stavbyvedoucí David Lambert 777 299 872 lambert@halko-sro.cz  
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