
Městský úřad Kynšperk nad Ohří 
majetkový odbor 

                                     Jana A. Komenského 221, 35751 Kynšperk nad Ohří 
___________________________________________________________________________  
          

Oznámení o realizaci akce „Třešňovka I. etapa“ 
„Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk 

nad Ohří “  
 

Vážení občané, jak jsme Vás již na konci června letošního roku informovali, v průběhu 
července byly zahájeny práce I. etapě akce „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro 
rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří “ společností Stavby IS s.r.o., 
Lomená 326, 351 35 Plesná, IČ: 264 03 510.  
 

Stavební práce budou probíhat do listopadu 2016. 
V souvislosti se stavbou došlo v minulém týdnu k dopravnímu omezení. 
Z důvodu ukládání sítí do komunikace v ulici Miroslava Tyrše dochází 
k úplné uzavírce této komunikace.  

Na komunikaci je dopravní omezení „Zákaz všech vozidel v obou směrech“ 
s dodatkovou cedulí E13 s výrazem „Mimo dopravní obsluhy a vozidel 
stavby“, což znamená, že do ulice mohou vjet vozidla zajišťující zásobování 
nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro 
oblast za značkou, na vozidla přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou, vozidla taxislužby. Vozidla, jejichž řidiči, popřípadě 
provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo nemovitost.  

Dopravní značení v okolních ulicích zůstává beze změny (v ulicích jsou 

umístěny značky oznamující objížďku), dochází však k dopravnímu omezení 
v souvislosti s výše uvedenou uzavírkou a objízdnou trasou, která je 
stanovena následovně:  

M. Tyrše → směr Kolová →Zlatá→ Kamenný Dvůr→Kynšperk nad Ohří 
(a zpět ) 

 

 



 

 

 

Ulice Chebská →Sokolovská →Libavské Údolí →směr Kynšperk nad Ohří 
(a zpět).  

 

 

Se zahájením uzavírky Společnost IS Stavby s. r. o. v souladu se smlouvou o 
dílo zajistila doručení oznámení o dopravním omezení a o doporučených 
objízdných trasách do schránek občanům v ulici M. Tyrše a B. Němcové.  

 

S případnými dotazy se můžete obrátit na stavbyvedoucího dodavatele pana Šilhánka na 
telefonním čísle 724 955 132.  
 
 
 
 
 

Ing. Kateřina Jílková 
            vedoucí majetkového odboru 


