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OZNÁMENÍ 
 
 
 

Dobrý den, 
dovolujeme si Vám oznámit, že se naše stavební činnost ve Vaší lokalitě 

posunula do fáze, kdy bude probíhat pokládka asfaltového souvrství.  

 V následujícím týdnu od čtvrtka 5.5.2022 od 07:30 do soboty 
7.5.2022 do 17:00 máme v plánu provádět pokládku asfaltového 
souvrství v celém území obcí Žehrov a Skokovy. Jedná se o 
provádění oprav po provádění kanalizace i kompletní přetah silnice III/27929 spojující 
Žehrov a Skokovy. V případě lokálních oprav se budeme snažit průjezdnost silnice 
alespoň částečně zachovat. 
  
 Mapa s předpokládanými etapami uzavírek a s uvedenými datumy je uvedena 
na zadní straně tohoto oznámení. 
  

Průjezd stavbou k nemovitostem, které přímo sousedí se stavbou, tak bude 

znemožněn. Upozorňujeme, že vzhledem k technologii bude prováděn i tzv. 

spojovací postřik, průjezd nebo chůze po čerstvě provedeném postřiku může 

znečistit nebo dokonce poškodit oděvy, obuv či automobil.  
 
Při nutnosti projet automobilem stavbou kontaktujte prosím nejprve někoho 

z pracovníků spol. Strabag a.s. a dohodněte s ním aktuální možnost průjezdu stavbou. 
 

 
 
 
Děkujeme za spolupráci 
 
 
Vynasnažíme se o rychlý a bezproblémový průběh stavby. 
Za vzniklé nepohodlí, hluk a dopravní omezení se předem omlouváme.  
 
S přáním úspěšného dne 
Za společnost STRABAG a.s. 
 
Ing. Jan Dušek 
Stavbyvedoucí 
 

B. Němcové 756 
294 71 Benátky nad Jizerou                                                                                       
         

                         
V Benátkách nad Jizerou                      25. 4. 2022 
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