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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ INVESTIČNÍ AKCE – aktualizované informace 
 

„Obnova povrchu komunikace ul. Návršní; v úseku ulic Na Vyhlídce a ul. Náhorní“ 
 

Vážení občané, 
 
 tímto oznámením si Vás dovolujeme informovat, že Obec Kamenice začne realizovat investiční 
akci obnovy stávajícího povrchu v ul. Návršní, a to v úseku ulic Na Vyhlídce a ul. Náhorní. 
 
 Ačkoliv věříme, že především rezidenti ocení finální obnovu povrchů v předmětné lokalitě, je 
potřeba přijmout skutečnost, že se stavbou samotnou jsou spojená určitá dočasná dopravní omezení, 
která v nemalé míře mohou zasáhnout především právě rezidenty v předmětném úseku. Z tohoto 
důvodu se předem omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení. 
 
Předmětná investiční akce bude probíhat za plné uzavírky předmětného úseku (viz Příloha č. 1 tohoto 
Oznámení), jinak to ani bohužel není možné. 
 
Předpokládaný orientační harmonogram akce  
 

- montáž Přechodného Dopravního Značení (dle Přílohy č.1)  23.6.2021. 
- zahájení stavebních prací       24.6.2021. 
- ukončení stavební činnosti       10.8.2021.  

 
Na základě požadavku obce zhotovitel přislíbil s ohledem na délku výstavby částečný „výjezd“ a 
„vjezd“ vozidel k jednotlivým nemovitostem. Má to však několik podmínek. První a nejdůležitější je, 
že každý požadovaný pohyb vozidel po stavbě musí být ohlášen a odsouhlasen zástupcem stavební 
společnosti, dále že nebude docházet k odstavování vozidel v uličním prostoru a v neposlední řadě je 
nutné zmínit, že každý takovýto pohyb v prostoru staveniště je na vlastní riziko bez možnosti 
případného vymáhání škody při poškození vozidla. Během výstavby bude několik období, kdy nebude 
možné s ohledem na technologické procesy na stavbu vjet vůbec a to bez výjimek (pokládky asfaltové 
vrstvy atd.) 
 
Prosíme tedy o důslednou komunikaci se zástupcem stavby, v případě, že bude docházet 
k porušování dohod, bude nutné vjezd na staveniště omezit bez výjimek.    
 
PARKOVÁNÍ: 
 

S ohledem na výše uvedené nebude možné v rámci schválené plné uzavírky předmětným 
úsekem projíždět, a ani nebude možné předmětný úsek využít jako parkovací stání.  
  

 



 

POHL cz, a.s. • Na Pomezí 243 • 252 63 Roztoky • Česká republika 

  •  www.pohl.cz 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934, ze dne 8. 9. 1997 

IČ: 25606468 Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s. IBAN: CZ07 6800 0000 0042 0038 8669 

DIČ: CZ25606468 Číslo účtu: 42 00 38 86 69 / 6800 SWIFT: VBOECZ2X 

 

Na základě výše uvedeného proto doporučujeme, je-li to alespoň trochu možné, využít 
k parkování rezidentů okolní uliční systém. 
 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 

Svoz komunálního odpadu bude probíhat v obvyklých dnech a hodinách. V rámci prostoru 
stavby jsou určená tři svozová místa. Půjde o prostor křižovatek ulice Návršní s ulicemi Na Vyhlídce, 
Na Výsluní a Na Pokraji. Prosíme o přistavování popelnic ke svozu do těchto míst. Označte prosím 
svoje popelnice viditelně číslem popisným.   

V případě, že ze zdravotních či jiných důvodu toto přistavování pro Vás bude představovat 
problém, neváhejte kontaktovat zástupce zhotovitele, který Vám s touto záležitostí pomůže.  
 
VJEZDY A VSTUPY NA POZEMKY: 
 Předmětem akce je obnova povrchu silnice. Rekonstrukce vjezdů a vstupů na jednotlivé 
parcely není předmětem akce. V případě nezpevněných vjezdů dojde k částečným úpravám pomocí 
asfaltového recyklátu v případě dnes zpevněných vjezdů, bude postupováno dle situace. V případě, že 
máte zájem o jinou úpravu vjezdu (například zadláždění), je možné kontaktovat stavbu a dohodnout 
si individuální řešení včetně příslušné cenové nabídky. Tyto úpravy nelze financovat z rozpočtu obce.   
 
OSTATNÍ: 

Dále upozorňujeme, že na nově realizovaný povrch bude existovat smluvní záruka po dobu 5 
let, a tudíž nebude během této doby možné do nově realizovaného povrchu zasahovat. Tudíž nebude 
po tuto dobu možné realizovat především přípojky inženýrských a jiných sítí s přímým „vstupem“ do 
předmětné komunikace v nově realizovaném úseku.  Pokud víte o nutnosti vstupu do komunikace, 
prosím obratem kontaktujte zástupce obce k domluvě o dalším postupu. 
 
Kontakt na Zhotovitele (pro operativní kontakt): 
 

- vedení stavby:  Pavel Sklenář;  pavel.sklenar@pohl.cz; +420 731 697 474. 
- vedoucí projektu:   Ing. Martin Mika; martin.mika@pohl.cz; 

 

 
Kontakt na Obec v rámci předmětné výstavby: 
 

- vedoucí investic  Ing. Šárka Medřická; medricka@kamenice.cz; +420 323 672 761 
- investiční technik  Bc. Alexandra Horáčková; horackova@kamenice.cz 

 
 
Děkujeme za pochopení a prosíme, při pohybu v prostoru stavby dbejte maximální opatrnosti. 
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Příloha č. 1: 
 
  

   

 
 
 
   

   
 


