„Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV“

Datum:
Předmět:

8.6.2019
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Věc: Oznámení rezidentům o zahájení prací a jejich stručný popis
Dobrý den!
Dovolte mi, abych Vás informoval o dopravních opatřeních, která jsou v plánu přilehlé
stavby nové silniční propojky mezi Valy a Mělicemi. Činnosti stavby prováděné
v nejbližší době mají bodově tuto podobu:
Středa 12.6.2019, 5:30
Uzavření podjezdu železničního viaduktu ve Valech
- V portálu podjezdu ve směru k Labi budou provedeny překopy vozovky na
celou její šířku. Překopy jsou nutné k provedení přeložek inženýrských sítí u
podjezdu.
- Současný most přes Labe od Mělic je přístupová trasa do ulice V Půrku, do
valské tržnice, na levý břeh řeky a další přilehlé pozemky.
- Podjezd viaduktu zůstane průchozí pro pěší, průchod povede stavbou.
- Přibližně v době od 24.6. do 26.6. bude přístup do ulice V Půrku zajišťován
operativně po mobilních přejezdech, a to v závislosti na průběhu prováděných
prací.
- Toto opatření potrvá přibližně do 10.7.2019.
Středa 10.7.2019 (přibližný termín)
Otevření podjezdu železničního viaduktu ve Valech
Uzavření silnice od křižovatky s ul. V Půrku směrem k Labi (úsek dl. cca 30 m)
- Ve vozovce budou probíhat výkopové práce, které zamezí průjezdu na současný
most přes Labe.
- Podjezd železničního viaduktu je přístupová trasa do ulice V Půrku a do valské
tržnice. Levý břeh řeky a další přilehlé pozemky budou přístupné po současném
mostě přes Labe od Mělic.
- Toto opatření potrvá přibližně do 13.7.2019.
V souvislosti s průběhem prováděné stavby si Vás dovoluji požádat o shovívavost.
Vězte, že možné problémy máme vůli řešit a ve spojitosti s nimi nás můžete oslovit.
Uvedená stavba však i přes velkou míru péče, kterou jí věnujeme, bezesporu jistá
omezení svému okolí způsobí.
Jménem stavby Vám předem děkuji za Vaši trpělivost.
Ing. Vladimír Sommer
Hlavní stavbyvedoucí Divize 1

mobil: +420 606 685 214

