Vážení spoluobčané,
v návaznosti na předchozí informace přinášíme další upřesnění k rekonstrukci
Choceradské:
I. ETAPA (Mukařov – Svojetice)
povede od Mukařova (u Penny) po úroveň křižovatky Choceradská s ulicí
„V Průhonu“ (na úrovni bytového domu na návsi) a to v termínu od 16.8. do
cca 6.9.2019 (předpoklad). Rekonstrukce bude spočívat ve frézování a následném
položení nového povrchu.
Autobus č. 383 bude v rámci I. etapy jezdit i nadále na své stávající trase. Ostatním
vozidlům nebude průjezd umožněn. (Objízdné trasy směr Struhařov, směr Klokočná
a směr Louňovice).
II. ETAPA (Svojetice – Struhařov)
Předpoklad zahájení od 7.9. s ukončením do 16.12.2019. Bude vyloučen veškerý
provoz po dobu realizace, protože bude probíhat komplexní rekonstrukce, vč. podloží
vozovky. Objízdná trasa pro 2. etapu bude upřesněna.
Velkým problémem je v tomto ohledu skutečnost, že v rámci místního
referenda v obci uskutečněného v roce 2014 většina občanů obce Svojetice
vyslovila svůj nesouhlas s budováním nových průjezdných komunikací.
Referendová otázka zněla: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Svojetice
schválilo návrh změny územního plánu, podle které by vznikaly nové
zastavitelné plochy pro vybudování nových komunikací (dvě vedle sebe
procházející okružní cesty vedoucí také současnou zástavbou rodinných
domů) včetně kruhového objezdu u hřbitova na křižovatce silnic z Tehovce a ze
Srbína?“ Rozhodnutí přijaté v místním referendu je stále závazné. A bohužel
všichni teď poneseme důsledky tohoto rozhodnutí…
Vedení obce se nicméně v rámci možností snaží minimalizovat negativní dopady
rekonstrukce na obyvatele Svojetic. Opakovaně jednáme se zhotovitelem stavby a
žádáme m.j. o případném rozdělení rekonstrukce v rámci 2. etapy do více úseků za
účelem zlepšení podmínek pro dopravní obslužnost a objízdné trasy, dále jednáme o
realizaci prozatímní komunikace pro objízdnou trasu pro občany z lokality „Na obci“,
která by byla využívána po dobu rekonstrukce a jednáme i o zajištění provedení
nejnutnějších oprav dalších vybraných komunikací pro objízdné trasy. Se
zhotovitelem vyjednáváme také o zajištění náhradní autobusové dopravy ve směru
ze Svojetic do Všestar a Strančic a zpět (ráno + dopoledne) a ve směru ze Strančic a
Všestar do Svojetic (odpoledne), aby občané měli zajištěno spojení na autobus 383
(zastávka „Všestary“) a vlaky ze Strančic.
Další návazné informace:
Svoz komunálního odpadu bude zajištěn zhotovitelem v případech, kde nebude
možno zajistit standardní obsluhu.

Opětovně upozorňujeme, že v důsledku uzavření komunikace Choceradská bude
ke dni 11.8.2019 ukončena možnost využívání BIO kontejneru, umístěného na ČOV.
Po dobu rekonstrukce nebude provozován velkoobjemový kontejner.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ / VYSVĚTLENÍ STAVU:
Obec není investorem ani zadavatelem rekonstrukce, tím je Středočeský kraj,
konkrétně Krajská správa údržby silnic (KSÚS) a obec není ani vlastníkem dotčené
komunikace. S ohledem na výše uvedené obec nemá možnost teď aktuálně
zásadním způsobem ovlivnit termíny a průběh/podmínky rekonstrukce a m.j. ani
zajištění dojezdu k nemovitostem automobily vlastníků. Ze zákona je zhotovitel
povinen zajistit pouze PŘÍSTUP K NEMOVITOSTI, nikoliv PŘÍJEZD
K NEMOVITOSTI.
K tomu navíc je nutno uvést, že první informace obyvatelům Svojetic ohl. plánované
rekonstrukce Choceradské byly distribuovány ze strany OÚ v srpnu loňského roku
(„Informace obecního úřadu Svojetice ze dne 3.8.2018).
Dopisem bývalé starostky ze dne 27.6.2018 byly zaslány podmínky obce Svojetice
pro souhlas s rekonstrukcí. V těchto podmínkách nebyl ale uváděn požadavek
zajištění objízdných tras a připomínky k projektu či k realizaci. Dále je potřeba uvést,
že v mezidobí ze strany KSÚS byly obci komunikovány informace ve smyslu, že
rekonstrukce se uskuteční reálně až na jaře 2020. První „oficiální“ informaci o tom, že
by měla být nakonec zahájena 1. etapa rekonstrukce již od 16.8.2019, obdržel
zástupce obce až v rámci „koordinační schůzky“ v Říčanech 25.7. 2019.
V návaznosti na tuto informaci, kterou jsme uvedli následně na veřejném zasedání
ZO Svojetice konaném 1.8. 2019, jsme začali okamžitě vyjednávat se zhotovitelem
(ROBSTAV), se zadavatelem (KSÚS) a s ROPIDEM.
Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11,
Praha 5
Zhotovitel: ROBSTAV k.s., tel.: +420 602 661 200, 602 391 199

