2. Etapa (13. 3. 2018 - 30. 6. 2018)

Oprava mostu přes Říčanský potok a mostu přes Rokytku. Jedná se
o demolici stávajících mostů a stavbu nových mostů.

3. Etapa (1. 5. 2018 - 30. 5. 2018)

Tato etapa navazuje na ukončení rekonstrukce komunikace Ve Žlíbku.
Rekonstrukce od km 1,030 až km 1,250 do půlky křižovatky Mladých
Běchovic, podélně směr Praha. Jedná se o celkovou rekonstrukci, včetně úpravy silnoproudu a veřejného osvětlení a světelné signalizace.

4. Etapa (1. 6. 2018 - 30. 6. 2018)

Rekonstrukce komunikace od km 1,030 až km 1,310 za ul. Ke Kolodějům, podélně směr Kolín.
Jedná se o celkovou rekonstrukci, včetně úpravy silnoproudu a veřejného osvětlení, světelné
signalizace, slaboproudu, odvodnění komunikace a rekonstrukce chodníků. V rámci této etapy
dojde k úpravě napojení ul. Ke Kolodějům s ul. Českobrodská, dále bude probíhat rekonstrukce
autobusové zastávky Nádraží Běchovice.

5. Etapa (1. 7. 2018 - 10. 9. 2018)

Rekonstrukce komunikace a kompletní uzavírka komunikace v úseku ul. Mladých Běchovic až ul.
Do Panenek. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace včetně úpravy plynovodu, vodovodu,
veřejného osvětlení, světelné signalizace, slaboproudu a odvodnění komunikace.

6. Etapa (1. 7. 2018 – 30. 8. 2018)

Oprava vozovky (frézování a výměna krytu komunikace, oprava stávajícího propustku) v úseku
km 0,000 – km 0,500, včetně rozšíření křižovatky Do Říčan.

REKONSTRUKCE

ČESKOBRODSKÁ
Vážená paní, vážený pane,
v pondělí 5. března 2018 začalo dopravní omezení, které se Vás osobně dotýká.
Při plánování rozsáhlé opravy ulice Českobrodská v Běchovicích jsme kladli jako
vždy důraz na to, aby do života lidí v okolí zasáhla co nejméně. Každá taková
oprava je kompromis, neobejde se bez omezení a ideální řešení pro všechny
zkrátka neexistuje.
Během právě probíhající etapy rekonstrukce ulice Českobrodská budou opraveny také tři mosty přes Rokytku a Říčanský potok. Jejich stav nutně vyžaduje
opravu, aby komunikace nebyla v blízké době uzavřena na podstatně delší dobu.

8. Etapa (10. 9. 2018 – 22. 10. 2018)

Odbor dopravních agend MHMP stanovil ve spolupráci s našimi inženýry objízdnou trasu Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice a nájezd na 8. kilometr dálnice D11. Obec Koloděje, kde se vzedmula vlna odporu, na doporučené objízdné
trase není. Zrušení kruhového objezdu v této obci - podle našich informací pouze
po dobu oprav – není z rozhodnutí ani v kompetenci TSK a. s.

9. Etapa (23. 10. 2018 – 30. 11. 2018)

Újezd nad Lesy se rozhodl využít plánovaná dopravní opatření pro rekonstrukci
tamní kanalizace. Tuto koordinaci prací ze strany MČ Újezd nad Lesy společně
s naší stavbou v jedno dopravní omezení považujeme za pozitivní krok vůči
občanům všech dotčených obcí.,

7. Etapa (1. 9. 2018 – 31. 12. 2018)

Oprava mostu přes Mlýnskou strouhu. Jedná se o demolici stávajícího mostu a stavbu nového.
Rekonstrukce komunikace v úseku od ul. Do Panenek km 1,820 až KÚ km 2,115, podélně
směr Praha. Celková rekonstrukce komunikace včetně úpravy vodovodu, veřejného osvětlení,
slaboproudu, odvodnění, rekonstrukce chodníků a autobusové zastávky Na Vaňhově.
Rekonstrukce komunikace v úseku od ul. Do Panenek km 1,820 až KÚ km 2,080, podélně
směr Kolín. Celková rekonstrukce komunikace včetně úpravy vodovodu, veřejného osvětlení,
slaboproudu, odvodnění, rekonstrukce chodníků a autobusové zastávky Na Vaňhově. Při této
rekonstrukci dojde úpravě křižovatky Do Panenek.

10. Etapa (1. 1. 2019 – 31. 3. 2019)

Jedná se o vybudování nové kanalizace v délce 207 m včetně připojení k domovním přípojkám.

11. Etapa (1. 4. 2019 – 15. 5. 2019)

Rekonstrukce komunikace v úseku km 0,800 až km 1,030, podélně směr Praha. Celková rekonstrukce komunikace včetně úpravy veřejného osvětlení, slaboproudu, odvodnění, rekonstrukce chodníků.
Ulice Českobrodská bude uzavírána pouze na jednotlivé etapy v potřebném rozsahu pro bezpečné provedení prací. Vždy bude maximální
snaha pro zachování dopravy nebo alespoň kyvadlového provozu pro MHD a rezidenty.
Jednotlivé termíny nejsou závazné a mohou být v rámci probíhajících prací pozměněny.

Jsme si vědomi, že rekonstrukce tak významné komunikace, jakou ulice Českobrodská při absenci obchvatu této části Prahy bezesporu je, zasahuje do života
obyvatel okolních obcí. Těmi budou po dobu oprav projíždět řidiči zhruba 30 000
vozidel, kteří běžně denně projíždějí zmíněnou ulicí skrze Běchovice. Aby komunikace vydržela takové zatížení a byla i v budoucnu bezpečná, je její současná
rekonstrukce nezbytná.
Žádáme Vás proto o pochopení. Současně se omlouváme za způsobené
komplikace. Ujišťujeme Vás, že se zasadíme o to, aby byly po celou
dobu stavby co nejmenší, a uděláme vše pro zkrácení všech
etap i celé rekonstrukce.
S úctou Vaše
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DOPORUČENÁ OBJÍZDNÁ TRASA
ve směru na Prahu - po D11
ve směru na Úvaly - po D11
DOPORUČENÁ OBJÍZDNÁ TRASA
ve směru na Prahu - po D10

2. ETAPA (5. 3. - 30. 6. 2018)

5. ETAPA (1. 7. - 10. 9. 2018)

8. ETAPA (10. 9. - 22. 10. 2018)

oprava mostu přes Říčanský potok
a mostu přes Rokytku

úplná uzavírka v úseku
Mladých Běchovic - Do Panenek

rekonstrukce vozovky v úseku
Do Panenek - Na Vydrholci

3. ETAPA (1. 5. - 30. 5. 2018)

6. ETAPA (1. 7. - 31. 8. 2018)

9. ETAPA (23. 10. - 30. 11. 2018)

rekonstrukce vozovky v úseku
Dolnopočernická - Mladých Běchovic

rekonstrukce vozovky v úseku
Ke Třem mostů - most přes Říčanský p.

4. ETAPA (1. 6. - 30. 6. 2018)

7. ETAPA (1. 9. - 31. 12. 2018)

rekonstrukce vozovky na křižovatce
Českobrodská - Mladých Běchovic

oprava mostu přes Mlýnskou strouhu

Rekonstrukce kanalizace
v Újezdu n. L.
Zhotovitel - Skanska

nová stoka dešťové kanalizace

10. ETAPA (1. 1. - 31. 3. 2019)

rekonstrukce vozovky

11. ETAPA (1. 4. - 15. 5. 2019)
rekonstrukce vozovky
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