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Uzavírka Českobrodské ulice v Praze 14

Uzavírka Českobrodské ulice v Praze 14

Rekonstrukce ulice Českobrodské způsobuje dopravní komplikace
nejen řidičůmj či chodcůmj ale i lidem bydlícím v okolí této
důležité dopravní tepny v Praze O-U Uvědomujeme si závažnost
vzniklé situacej která je způsobena realizací těchto nutných oprav
prováděných Technickou správou komunikací hlU mU PrahyU Omezené
informace komplikují život obyvatel Prahy O-U
Průběh prací navíc komplikuje výrazně horší stav podkladu
komunikacej než byl předpokladj a tím možné prodloužení doby pracíU
Proto jsme pro Vásj ale i další zájemce zřídili několik informačních
kanálůj kde se můžete dozvědět podrobnosti o aktuální stavu
rekonstrukce ulice ČeskobrodskéU
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Přehledné informace o komplikované dopravní situaci naleznete na:
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Informační linka TSK hlU mU Prahy: š57 ýO5 OOO
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Informační linka ÚMČ Praha O-: šš5 š95 š7ý
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Bližší informace jsou připraveni Vám poskytnout představitelé
městské části 1 místostarostka Ing7 Ilona Picková 8doprava3
a starosta Mgr7 Radek Vondra7
A to v úterý 687 /7 anebo v úterý J7 J7 6N,7 od ,87/Nh před
budovou Neposeda0 Baštýřská 67h6 1 Jahodnice7
Přijďte se informovat0 navrhnout možnosti řešení0 či popsat
situaci přímo u Vás7

UZAVŘENÁ ČÁST

VYZNAČENÁ OBJÍZDNÁ TRASA
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