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Praskačka dne 1. července 2019

INFORMACE K REKONSTRUKCI PANELOVÉ
CESTY ZA HUMNY
Vážení spoluobčané,
podávám Vám informace k rekonstrukci panelové cesty. Stavba by
měla začít od druhé poloviny července 2019.
Stavební práce jsou plánovány následovně: Nejprve se bude
budovat část od křižovatky k sokolovně do poloviny vozovky u odbočení
do nové zástavby (vyznačeno zelenou barvou). Obyvatelé této ulice
budou dočasně vyjíždět vpravo po panelové cestě. Následně se bude
pokračovat od poloviny vozovky této ulice dále (vyznačeno červenou
barvou). Obyvatele z nové zástavby budou vyjíždět vlevo již po nové
komunikaci. Takto se bude pokračovat po jednotlivých úsecích až na
konec k pravoúhlé zatáčce. Z technologických důvodů zde bude
ukončena první fáze rekonstrukce. Předpokládáné ukončení je říjen –
listopad 2019.

V rekonstrukci další části (označeno modrou barvou) se bude
pokračovat na jaře 2020.

Stavba bude organizována tak, aby se každý z Vás mohl dostat
svým vozidlem k domu. Pokud by výjimečně nastala situace, že to
možné nebude, můžete parkovat na hlavní ulici naproti základní škole,
dále před obecním úřadem a dále za zastávkou autobusu před domem
čp. 1. (fialové kroužky)

Je možné, že nepůjde vše hladce a podle plánu, ale věřte, že
našim úsilím je provést stavbu co nejrychleji a nejšetrněji k okolí a
obyvatelům, kterých se to bude bezprostředně dotýkat. V případě
jakýchkoliv problémů se obracejte přímo na mne, abychom mohli vše
hned řešit. Zároveň Vás žádám o zvýšený projev tolerance při
stavebních pracích. Výsledek – nová komunikace bez hrbolů a výmolů –
bude jistě stát za to.
Pokud máte zájem být detailně informováni nejenom o průběhu
rekonstrukce panelové cesty, zaregistrujte se na webu obce k odběru
informací, které Vám poté budou automaticky chodit do emailové
schránky. Odkaz k registraci: https://www.praskacka.cz/registrace.aspx

S pozdravem

Pavel Capek
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