
  

 

    
 

 

 

 
 

 

SDĚLENÍ  

Vážení občané a podnikatelé, 

pro objednatele Ředitelství silnic Zlínského kraje budeme provádět obnovu povrchu silnice 

II/490 v úseku za křižovatkou na Březůvky a Velký Ořechov (u č.p.65) ve směru na 

Bohuslavice v délce cca 300 m v obci a v délce cca 550 m v extravilánu za obec(kolem Farmy 

Doubravy) v termínu od 1.6. do 9.6.2018. 

 

Pátek 1.6.2018 

1. Instalace přechodného dopravního značení a semaforové soupravy – provoz jedním 

jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově  

2. Celoplošné frézování vozovky pouze v obci v tl.5 cm vč. čištění  

Sobota, Neděle, Pondělí 2.-4.6.2018 

1. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově 

2. Lokální frézování vozovky v tl.5 cm vč. čištění 

3. Výšková úprava mříží uličních vpustí  

Úterý 5.6.2018 

1. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově  

2. Provedení asfaltového spojovacího postřiku 

3. Provedení pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky 

Důležité informace pro občany a podnikatele: 

Po celý  den bude uzavřen jízdní pruh přilehlý k chodníku – pravý ve směru jízdy na 

Bohuslavice (úsek za křižovatkou v úrovni RD č.p.65 po horní vjezd Farmy a Pily 

Doubravy) a bude zde proveden asfaltový spojovací postřik a následně pak bude 

položena nová asfaltová vrstva vozovky. 

Dále budou v tento den uzavřeny taky všechny přilehlé ulice a vjezdy k RD, proto platí 

přísný zákaz najíždění na asf. spojovací postřik z důvodu znečištění vozidel a okolních 

povrchů a zároveň platí přísný zákaz najíždění na nově položenou finální vrstvu až do 

následujícího dne!!!  

 

 

 

 

Váš dopis značky                                                      Naše značka 

 
Vyřizuje / linka 

 
Datum     
25.5.2018        

OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVY 
 

Email: doubravy@volny.cz 

mailto:doubravy@volny.cz


  

 

Středa 6.6.2018 

1. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově  

2. Provedení asfaltového spojovacího postřiku 

3. Provedení pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky 

Důležité informace pro občany a podnikatele: 

Po celý  den bude uzavřen jízdní pruh na druhé polovině vozovky – ve směru jízdy na 

Hřivinův Újezd (úsek za křižovatkou úrovni u RD č.p.65 po horní vjezd Farmy a Pily 

Doubravy) a bude zde proveden asfaltový spojovací postřik a následně pak bude 

položena nová asfaltová vrstva vozovky.  

Dále budou v tento den uzavřeny taky všechny přilehlé ulice a vjezdy k RD, proto platí 

přísný zákaz najíždění na asf. spojovací postřik z důvodu znečištění vozidel a okolních 

povrchů a zároveň platí přísný zákaz najíždění na nově položenou finální vrstvu až do 

následujícího dne!!!  

 

Čtvrtek 7.6.2018 

1. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově  

2. Provedení asfaltového spojovacího postřiku 

3. Provedení pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky 

Důležité informace pro občany a podnikatele: 

Po celý  den bude uzavřen jízdní pruh přilehlý k farmě – pravý ve směru jízdy na 

Bohuslavice (úsek za horním vjezdem Farmy a Pily Doubravy za spodní vjezd Farmy a 

Stavebniny Doubravy) a bude zde proveden asfaltový spojovací postřik a následně pak 

bude položena nová asfaltová vrstva vozovky. 

Dále budou v tento den uzavřeny všechny přilehlé vjezdy a sjezdy (vč. sjezdu do areálu 

Farmy Doubravy), proto platí přísný zákaz najíždění na asf. spojovací postřik z důvodu 

znečištění vozidel a okolních povrchů a zároveň platí přísný zákaz najíždění na nově 

položenou finální vrstvu až do následujícího dne!!!  

 

Pátek 8.6.2018 

1. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově  

2. Provedení asfaltového spojovacího postřiku 

3. Provedení pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky 

Důležité informace pro občany a podnikatele: 

Po celý  den bude uzavřen jízdní pruh na druhé polovině vozovky – ve směru jízdy na 

Hřivinův Újezd (úsek za horním vjezdem Farmy a Pily Doubravy za spodní vjezd 

Farmy a Stavebniny Doubravy) a bude zde proveden asfaltový spojovací postřik a 

následně pak bude položena nová asfaltová vrstva vozovky. 

 

Sobota 9.6.2018 

1. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen semaforem - kyvadlově  

2. Provedení ošetření pracovních spár asfaltovou zálivkou 

3. Demontáž semaforové soupravy a přechodného dopravního značení  

 



  

 

 

 

  

Poznámka : Demontáž přechodného dopravního značení bude závislá na dokončení všech 

prací a na počasí. 

 

Předem se omlouváme za případné komplikace při omezení zásobování a vjezdů 

k nemovitostem a děkujeme za Vaši toleranci při provádění těchto potřebných oprav. 

 

 

Kontakt: 

Pavel Jankovič, stavbyvedoucí pokládky AHV 

731 601 748 

Ing. Martin Podškubka, příprava stavby, frézování 

731 601 747 

 

 

         Zdeněk BRÁZDA 

         Hlavní stavbyvedoucí 

         Eurovia CS, a.s., závod Zlín 

         +420 731 601 732  


