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Vážení rodiče, 

blíží se začátek školního roku, a proto pokládáme za důležité Vás i touto formou informovat o 

dopravních omezeních v okolí školy, které budou trvat i během září v souvislosti s probíhající 

rekonstrukcí Školní ulice.  

K rekonstrukci Školní ulice od Dr. Janského po Kladenskou jsme se již dlouho chystali a letos na ni 

konečně přišla řada. Kromě nové vozovky s několika zpomalovacími prvky bude rozšířen i 

chodník, vzniknou bezpečnější přechody pro chodce, nové osvětlení a nově bude i ve směru na 

Vráž jezdit autobus linky č. 665, který dosud jezdil do Černošic ulicí Dr. Janského. Jeho zastávka 

bude přímo proti té současné.  

Ačkoliv jsme si moc přáli rekonstrukci Školní ulice stihnout o prázdninách, nepodaří se to.  Práce 

budou probíhat i v průběhu září, za což nejsme rádi, ale nemáme jinou možnost. Firma 

Swietelsky, která tuto zakázku ve výběrovém řízení počátkem června vyhrála, nastoupila až 

začátkem srpna. Vliv na to měl řetězec událostí, kterým se vršila zpoždění – od pozdějšího 

dokončení projektu a časových problémů se získáváním jednotlivých stanovisek ke stavebnímu 

povolení vlivem „covidové doby“, až po projednání dopravních opatření a oddalování začátku 

stavby ze straně vybrané firmy. S vedením společnosti jsme na toto téma jednali a docílili jsme 

alespoň příslibu zkrácení doby rekonstrukce oproti harmonogramu, a to do konce září. Dle 

příslibu jednatele firmy bude od října Školní ulice průjezdná a budou probíhat ostatní práce, které 

neovlivní provoz (na chodnících, osvětlení apod.). 

Po dobu rekonstrukce Školní ulice se jezdí obousměrně ulicí K Lesíku. Všechny ulice navazující na 

Školní v rekonstruované části jsou neprůjezdné – slepé (Berounská, Pardubická, A. V. Nováka, 

Střední). Od září bude tak ulice K Lesíku v ranních a odpoledních špičkách velmi vytížená. Proto 

Vás, vážení rodiče, prosíme, abyste zvážili nutnost odvozu Vašich dětí auty v průběhu září až do 

bezprostřední blízkosti školy.  

 

Vážení rodiče 



 

Bude možné využít školní autobusové linky č. 664, která bude stavět přímo u přechodu pro 

chodce u školy v ulici K Lesíku, nebo linky č. 665, která zastavuje u vlakové zastávky 

v Mokropsech.  

Pojedete-li autem shora od Vráže, je vhodné se ulici K Lesíku vyhnout a děti vysadit bezpečně 

v Kladenské ulici o pár desítek metrů výše. Za tímto účelem od 1. září dočasně zjednosměrníme 

první úsek Kladenské po křižovatku s Žateckou a vytvoříme zde místa typu K+R (kiss and ride) u 

bývalé služebny městské policie.  

V každém případě buďte, prosím, ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti při projíždění ulicemi 

kolem školy. Věříme, že stavební firma svému příslibu dostojí a do konce září bude mít Školní 

ulice nový povrch, po kterém se bude hned v prvním říjnovém týdnu jezdit bez komplikací.  

Děkujeme Vám za pochopení. 
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