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Stavba: Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I.etapa  
 
Věc:  Předpokládaný postup prací v měsíci září 2013 

 
 Vážený pane starosto, 

s ohledem na stávající ztíženou dopravní situaci ve městě vlivem vysoké stavební činnosti na území obce Chrastava si 
Vás dovolujeme touto cestou informovat o postupu stavebních prací na  investiční akci „Obnova silnice po povodních 
2010, II/592 Chrastava – I. etapa“ jejímž jsme generálním dodavatelem. 
 Za účelem rekonstrukce mostu ev.č. 592-016 (SO 203) došlo 19.8.2013 k uzavírce ulice Frýdlantská v úseku od 
náměstí 1.máje po křižovatku s ulicí Družstevní, která v současné době funguje jako objízdná trasa a nadále je uzavřen již 
od 05/2013 úsek od náměstí 1. máje přes ulici Žitavská k autobusovému nádraží, kde se provádí kompletní rekonstrukce 
vozovky. Níže uvádíme předpokládané termíny dokončení a provádění jednotlivých stavebních prací v daných úsecích. 

1) 2.9.2013 – pokládka 1.vrstvy živice úsek AN – náměstí 
2) 3.9.2013 – pokládka 2.vrstvy živice úsek AN – náměstí 
3) 9.-15.9.2013 – oprava křižovatky Nám-Spojovací-Frýdlantská (provoz bude puštěn přes ulici Žitavská) 
4) 16.9.2013 – zprovoznění křižovatky Nám-Spojovací-Frýdlantská a opět uzavírka AN – náměstí 
5) 16.9.-22.9.2013 – vyzvedávání šachet a uličních znaků v úseku AN – most SO 203 v ulici Frýdlantská 
6) 23.-24.9.2013 – pokládka finální obrusné vrstvy v úseku AN – most SO 203 
7) 27.9.2013 – kompletní zprovoznění úseku AN - křižovatka Nám-Spojovací-Frýdlantská 
8) 31.10.2013 – dokončení mostu SO 203 a zrušení uzavírky a objízdné trasy v Družstevní 

 

Za případné komplikace se všem občanům touto cestou omlouváme a vynaložíme maximální úsilí k zdárnému 

dokončení všech prací v uvedených termínech. 

      

  S pozdravem  

za Sdružení Chrastava I – Eurovia - Integra 
 
 
 

                     ………………………………….  
           Ing. Ladislav Lorenc, hl. stavbyvedoucí  
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