
  OZNÁMENÍ OBČANŮM – UZÁVĚRA od 1. 4. 2021                           

                         II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“ 

Vážení spoluobčané,  

30. 3. 2021 končí firmě Imos Brno a. s. zimní přestávka a od 1. 4. 2021 dojde 
k opětovnému zahájení stavebních prací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, 
rekonstrukce“, na kterých se Obec Psáry podílí spolu se Středočeským krajem a KSÚS. 
Z posledního setkání všech zúčastněných stran vyplynuly následující skutečnosti:  
 

 Od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 bude úsek z psárské návsi až      
         k obecnímu úřadu uzavřen a zcela neprůjezdný.  
 

1) Důvodem uzávěry je výstavba kanalizace, vodovodu a výstavba komunikace 
II/105 Psáry. Komunikace bude snížena v celé šířce o 1 m, následně po položení 
všech vrstev vozovky dojde k finálnímu vyasfaltování vozovky. Souběžně se 
stavbou komunikace dojde i k výměně nového, nekvalitně položeného 
kanalizačního potrubí s příliš vysokou ovalitou.  
Výstavbu komunikace nelze provádět po částech s udržením průjezdnosti. 

2) Současně bude ve stejném termínu částečně uzavřena psárská náves. Důvodem 
je výstavba nové okružní křižovatky. Z ulice Jílovská do ulice Kutná (nebo 
obráceně) bude možné projíždět jedním jízdním pruhem. Doprava bude řízena 
semafory.  

3) Objízdná trasa povede ze Psár směrem na Sulice, Mandavu, Kamenici, Jesenici 
např. do Dolních Jirčan nebo obráceně. Podrobnosti naleznete na webu obce. 
Další variantou, kterou můžete zvolit, je cesta na Libeř, Zlatníky, Jesenici např. 
do Dolních Jirčan nebo obráceně. 
Rezidenti lokality Vápenka mohou využít úvozovou cestu, kde budou opět 
umístěny semafory.  

4) Rezidenti z ulic Na Stráni, Akátové a Baby pojedou ulicí Akátovou po lesní cestě, 
patřící Arcibiskupství pražskému, až do Horních Jirčan nebo obráceně. 
Upozorňujeme řidiče, že na lesní cestě dochází k nakládce vytěženého dřeva, 
napadeného kůrovcem. Dřevo je nutné odvézt z lesa před vylíhnutím nové 
generace brouka. 
V lese dochází k hrubým slovním útokům našimi občany na pracovníky 
odvozních souprav nakládající napadené dřevo. Pokud tato situace bude 
pokračovat, chce Arcibiskupství povolení průjezdu odvolat. Žádáme vás o 
trpělivost při nakládce dřeva. V lese jsme pouze hosty. 



 
 

5) Průchod stavbou pro pěší bude zhotovitelem zajištěn. 
6) Autobusová doprava bude následující: 

a) Autobus č. 332 z Jílového bude veden po objízdné trase ulicí Kutnou přes 
Libeř do Jesenice a obráceně. Dolní Jirčany a Štědřík budou obsluhovány 
kyvadlovou dopravou X332 do Jesenice a zpět. Autobus č. 334 pojede ze 
Štědříku na Smíchov ve své trase a zpět. Podrobnosti najdete na webu obce. 

b) Školní autobus pojede po objízdné trase přes Libeř v případě otevření školy. 
7) Odpady v uzavřeném úseku komunikace Pražská, Psárská a z ulic Akátová a Na 

Stráni budou řešeny modrými pytli Obce Psáry, které budou každé úterý svážet 
zaměstnanci obce. 

8) Kontejnery na tříděný odpad z ulice Psárská (naproti Rubínu) byly rozmístěny 
v rámci Psár na jiná vyhrazená místa. 

9) 22. 3. 2021 začne stavba III. etapy nového vodovodního přivaděče, která 
propojí Posázavský vodovod s etapou I. a II. Trasa vodovodu povede okolo 
psárského hřbitova ulicí Kutnou na psárskou náves, dále ulicí Jílovskou ke 
kontejnerům na tříděný odpad. V Jirčanech se napojí u OU a bude pokračovat 
přes Sídliště Štědřík k AT stanici u křižovatky ulic Ke Kukaláku a Javorová.  
Výstavbu tohoto úseku bude provádět firma Čermák a Hrachovec a.s.. 

Touto stavbou získají občané kapacitní kanalizaci v nejproblematičtější části obce, 
možnost připojení vodovodu na Želivku, most u Rubínu, který nebude zadržovat 
vodu při povodních, upravený prostor naproti OU, kruhový objezd pro bezpečnou 
jízdu a na závěr komunikaci, kterou si po letech všichni zaslouží. 
 
Sankce za včasné nedokončení stavby, budou uplatněny dle Smlouvy o dílo 
uzavřené s firmou Imos Brno a.s. 

Žádáme vás o trpělivost a vstřícnost na stavbě i objízdných trasách.  
 
Informace uvedené v tomto letáku jsou zpracované dle dostupných informací ke dni 
17. 3. 2021 a mohou se v příštích dnech měnit.  
 
Aktuality budou průběžně zveřejňovány v Psárském zpravodaji, na webových 
stránkách a Facebooku obce. 

 

 


