
Vážení obyvatelé ulice Nad Jamkou, 

na základě žádosti Vás obyvatel ulice Nad Jamkou byla projekčně i správně (územní 

rozhodnutí, stavební povolení) zajištěna rekonstrukce vaší ulice v koordinaci se správci 

inženýrských sítí. V rámci komplexní rekonstrukce ulice tedy dojde kromě obnovy povrchů i 

k výměně vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a opravě kanalizace.  

Město Rakovník je investorem rekonstrukce povrchů komunikací a veřejného osvětlení. 

Společnost VSOR je investorem výměny vodovodu a opravy kanalizace. Společnost 

INNOGY (dříve RWE) je investorem výměny plynovodu. 

Veškeré práce budou prováděny za uzavírky v režimu zvláštního užívání komunikace 

s tím, že Vám obyvatelům ulice bude umožněn kromě přístupu i příjezd do Vašich 

nemovitostí, bude-li to z hlediska provádění prací možné. V prostoru staveniště nebude 

možné pouze dlouhodobě parkovat. Bude docházet spíše k lokálním krátkodobým 
omezením v řádech minut či hodin. V případě, že bude v důsledku stavebních prací 

(v řádech dnů) do celé slepé ulice, nebo její části znemožněn příjezd, budete o této 

skutečnosti v předstihu informováni příslušným zhotovitelem, nebo investorem, který bude 

v dané době na staveništi pracovat, viz harmonogram níže s uvedením kontaktů.   

Koordinovaný harmonogram postupných rekonstrukcí bude následující:  

Od 19/2/2018 do konce února 2018 bude provedeno odstranění stávajících silničních 

panelů, provizorní napojení vjezdů do nemovitostí, na okolní komunikace a ochránění 

kanalizačních šachet a uzávěrů plynovodních a vodovodních přípojek. Práce bude provádět 

Údržba městských komunikací, kontaktní osoba Ing. Dušan Godeša, tel.: 602 244 695, E-

mail: godesa@umkrakovnik.cz .  

Od začátku března 2018 do poloviny května 2018 bude probíhat výměna vodovodu, 

včetně přípojek, jehož investorem bude VSOR, kontaktní osoba (TDI) Jaroslav Kodeš, tel.: 

604 856 929, E-mail: jar.kodes@seznam.cz a zhotovitelem RAVOS, kontaktní osoba Karel 

Breda, tel.: 725 748 154, E-mail: karel.breda@ravos-sro.cz . 

Od poloviny května 2018 do konce června 2018 bude probíhat výměna plynovodu, včetně 

přípojek, jehož investorem bude INNOGY, kontaktní osoba Zdeněk Beneš, tel.: 737 200 812, 

E-mail: zdenek.benes@innogy.com a zhotovitelem REKOMONT, kontaktní osoba Lukáš 
Kaše, tel. 605 227 764, E-mail: l.kase@rekomont.cz    

V červenci 2018 proběhnou lokální opravy kanalizace. Investorem bude opět VSOR 

kontaktní osoba (TDI) Jaroslav Kodeš, tel.: 604 856 929, E-mail: jar.kodes@seznam.cz a 

zhotovitelem ZEPRIS. 

Od srpna 2018 nastoupí na staveniště zhotovitel, který pro Město Rakovník provede 

rekonstrukci povrchů komunikací, odvodnění komunikací a výměnu veřejného osvětlení. 

Tento zhotovitel bude teprve vybrán v zadávacím řízení, kontakt na něho, stejně tak jako na 

technický dozor investora Vám tedy sdělíme následně. Tuto poslední část investice má za 

Město Rakovník na starosti Pavel Holub, tel. 606 655 152, E-mail: pholub@murako.cz . 

Předpoklad dokončení investice je do konce roku 2018. 

Předem se Vám omlouváme za ztížení podmínek po dobu koordinované rekonstrukce 
vaší ulice a věříme, že její výsledek bude pro Vás dostatečným za dosti učiněním.  


