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Investiční akce

Českobrodská

Název akce:
Příslušná MČ:
Číslo akce:
Stručný popis:
Termín:

- informace na web

Praha Běchovice
999338
Jedná se rekonstrukci komunikace Českobrodská v úseku mezi ulicemi Ke
Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1).

dle SOD 593 kal. dní
Stavba zahájí v 11/2017 výstavbou provizorních komunikací a
přípravou prostoru pro umístění těchto komunikací. Ukončení
výstavby je plánováno na 8/2019.
Stavba bude zahájena uzavírkou 5.3. 2018.
Uzavírky jsou plánované po etapách viz. situace. Termíny mohou být
upravovány dle průběhu postupu prací.

Dopravní omezení:

Předpoklad realizace stavby po etapách.
V místech opravy mostů a propustků budou
komunikace, které zajistí provoz při jejich výstavbě.

zřízeny

provizorní

Po dobu výstavby bude umožněn průjezd pouze pro BUS a dopravu
s povolením MČ Praha Běchovice, které budou k dispozici na ÚMČ
Běchovice.
Objízdná trasa je plánována ulicí Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice
smět Zeleneč a na 8km nájezd na D11.

Zhotovitel:
Projektant:
TDI TSK
TDI
Popis akce:

Porr Václav Marhan
Dipro Ing. Beneš, Ing. Volc
TSK 4220 Ing. Hronová
PENS Ivan Vořechovský
Rekonstrukce ulice Českobrodská bude probíhat v úseku mezi ulicemi Ke
Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1).
Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze
obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (Běchovice 2) a ve druhé
dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru.
V rámci stavby dojde i k rekonstrukci 3 mostních objektů
SO 201 – Most R081 přes Říčanský potok, rekonstrukce
SO 202 – Most R027 přes Rokytku, rekonstrukce
SO 203 – Most R028 přes Mlýnskou Strouhu, rekonstrukce
Úpravy takovéhoto rozsahu si vyžádají dílčí stavební objekty, jako jsou
provizorní komunikace, úprava odvodnění, vodovodu a veřejného
osvětlení, přisvětlení přechodů pro pěší, přeložení silnoproudých a
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slaboproudých kabelů, prodloužení stávajících chrániček, úpravu
plynovodu a v neposlední řadě i kácení stávajících dřevin.
Z hlediska povrchových úprav budou obnoveny stávající asfaltové kryty
vozovek. Chodníky a vjezdy budou nově realizovány převážně z betonové
zámkové dlažby, přičemž chodníky jsou v barvě šedé a vjezdy v barvě
červené. Lokálně budou chodníky realizovány s asfaltovým krytem, či s
povrchem ze žulové mozaiky, zast. MHD Běchovice.
Začátek:
Konec:
Délka:
Šířka:

Situace:

Ke Třem mostům
Na Vydrholci
cca 2,1 km
uliční prostor

