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Zahájení stavebních prací na akci: Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši 
 
Vážení spoluobčané, 
 
obracíme se na Vás s touto prosbou, informací a samozřejmě pochopením ohledně zahájení 
stavebních prací v okolí Vaší provozovny/bydliště na akci -  Rekonstrukce Komenského náměstí 
v Dobříši. Stavbu ve Vašem okolí budeme realizovat v termínu od 01.03.2022 do 31.10.2022. 
Předmětem stavby je kompletní výměna povrchů, kácení stromů, nová výsadba stromů a umístění 
mobiliáře. Stavbu bude realizovat vybraný dodavatel – společnost Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, zastoupená na stavbě stavbyvedoucím panem Ing. Jiřím Pupsem, 
tel.:  725 122 347.  
Za město Dobříš bude činnost TDI provádět ing. Martin Michálek, tel.: 737 345 012. 
 
Rekonstrukce náměstí Komenského bude probíhat dle navržených sektorů – viz. přiložená situace: 

 kácení stromů: 01.03.2022 – 25.03.2022 

 sektor I: 28.03.2022 – 02.07.2022 

 sektor II: 02.07.2022 – 18.09.2022 

 ulice Za Poštou: 18.09.2022 – 26.10.2022 

Při okraji fasády domů na náměstí bude zachován koridor šířky 100–120 cm pro pohyb chodců. 
U vstupů do objektů budou doplněny provizorní dřevěné schodišťové stupně. Trasa koridoru se 
bude upravovat v závislosti na postupu výstavby, koridor bude po většinu času plně průchozí. 

 
Tímto Vás prosíme o trpělivost a ohleduplnost směrem k nám a k našim pracím. Prosíme Vás též 
o dodržování bezpečnostních opatření stanovených v okolí staveniště.   

  
Velice Vám tímto děkujeme za pochopení a pro více informací jsme k dispozici. 

 
S přátelským pozdravem 

  
 
Mgr. Martin Švarc 
vedoucí odboru  
tel. 318 533 307 
e-mail svarc@mestodobris.cz  
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