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Dobrý den, 

 

dovolte mi, abych Vás za spol. Skanska, a.s. jako přímého zhotovitele opravy 

povrchu silnice I/56 v Zábřehu a Dolním Benešově informoval o postupu prací. Investo-

rem opravy komunikace je ŘSD-ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 597/5, 709 00 Os-

trava. Oprava povrchu komunikace spočívá v odstranění stávajících asfaltových vrs-

tev, recyklaci původních konstrukčních vrstev a následné pokládce nových asfaltových 

vrstev. Práce budou rozděleny po polovinách do dvou etap. 

 

Od PO 02.10.2017 od 7:00 dojde z důvodu zahájení prací na opravě komunikace 

k částečnému omezení dopravy na hlavní silnici I/56 v úseku od restaurace Herta až za 

areál spol. LENA. Provoz vozidel bude provizorním dopravním značením upraven a 

v úseku mezi křižovatkou ulic Opavská x Bolatická a areálem spol. LENA zjedno-

směrněn. A to tak, že směr od Opavy bude bez omezení, ale směr od Hlučína na Kra-

vaře bude veden po objízdné trase po ulici Bolatická přes obec Bolatice do Kravař. 

Opraven bude nejdříve směr na Opavu, tzn. provoz od Kravař bude probíhat beze 

změny. Práce na druhé etapě, tzn. druhé straně komunikace I/56 (směr do Opavy) by 

dle předpokladu měly být zahájeny 23.10.2017. Způsob vedení dopravy bude stále 

stejný, pouze vozidla od Kravař pojedou v částěčně uzavřeném úseku sil. I/56 v pro-

tisměru. Proud vozidel od Hlučína směrem na Opavu bude stále veden po objízdné 

trase přes Bolatice do Kravař. Samostatnou etapou bude realizace opravy křižovatky 

ulic Opavská a Bolatická u kaple sv. Kříž, která bude realizována na samotný závěr 

stavby a provoz bude řízen semafory. 

 
V případě nepříznivého počasí se mohou práce protáhnout nebo posunout. 

 

Žádám obyvatele dotčených úseku, aby sledovali postup prací a aby si svá vozi-

dla v tomto období zaparkovali mimo tento úsek (pokud budou v těchto dnech chtít 

vyjíždět. 

Datum Naše značka Vyřizuje Přímý telefon 

25. 09. 2017  Brumek +420 737 257 059 

Váš dopis ze dne Značky   

    

Věc: sil. I/56 Zábřeh – Dolní Benešov 

Oznámení – oprava komunikace 

OZNÁMENÍ! 

pro obyvatele, fyzické a právnické osoby se sídlem 

podél silnice I/56 v Zábřehu a Dolním Benešově 
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Místo úpravy :  sil. I/56, od křížení ulic Opavská x U Požární zbrojnice po 

dům č.p. 182 ul. Opavská 

Odůvodnění :   plánovaná oprava silnice I. třídy 

Odpovědná osoba :  Ing. Pavel Brumek, mob.: 737 257 059 

    Skanska, a.s. 

Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava – Hrabová 

 

Omlouvám se Vám tímto za dočasná omezení při realizaci opravy komunikace a 

žádám Vás o pochopení a shovívavost. 

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici na emailu nebo na výše uvedeném mo-

bilním telefonním čísle. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Brumek 
Stavbyvedoucí 

Skanska a.s. – závod Morava 
Oblast Moravskoslezský kraj 

Mob.: 737 257 059 

Email :  pavel.brumek@skanska.cz 


