
oBECŇí"ÚHAD
V Mulěnicích, okr" HodontnMutěnice - obecníúřad

Masarykova 200
6961'L Mutěnice
Jihomoravský kra

Věc: Žádost o souhlas s obiízdnou trasu

Společnost ZLlNMARK DZ s.r.o, Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 7lín,lČo: 0426270L, v zastoupení zhotovitele stavby
ALP|NE Bau CZ a's., AZ TOWER, Pražákova Loo8/69,639 0o Brno - Štýřice, si Vás tímto dovoluje požádat o souhlas
s objízdnou trasou pro akci:

,,llll4259 čelrovtce - MUTĚNtcE"

Termín:

Zodpovědná osoba:

Přílohy:

Popis:

V Brně dne 3' 10. 20L7

lng. et lng. Jakub Doležel
ZLINMARK DZ s.r.o.
GSM.:723 608 281
d o lezg I @ zl i n n"ra rk. cz

30. 10. 2017 - t5. LL.2017

lng. Tomáš Nentvich, tel: 420 737 27t 674

Situace dopravního značení

Jedná se o úplnou uzavírku (MlMo BUS) sil. lll/ 4259 mezi

u{_lNr{tARrc nz

obcemi Čejkovice a Mutěnice, která má být zrekonstruována, jelikož technický stav komunikace je velmi špatný. oprava
spočívá v obnově a zesílení krytových Vrstev

$od
s.r.o"
306

inmalk.ne 0
':Louky, 76ť02 Ziín
íČ: 042 6á 701



obec Mutěnice _ podatelna

od: Doleže| Jakub - Zlinmark <doleze|@zlinmark.cz>
odesláno: 3. ř'rjna 2017 15:38

Komu: obec@mutenice.cz
Předmět 1II/4259 Člrovtce - MUTĚNICE
Přílohy: IIl425g ČlrovIcr - MUTĚNICE.PDF; Žádost o souhlas objízdnou trasou -

Mutěnice.pdf

Dobrý den,

dovolte mi Vás požádat o souhlas s vedením objízdné trasy přes Vašíobec, kterou je nutné zrealizovat pro akci ''

|ll/4259 Čr:rovlcr - MUTĚNlcE ''. Stavebnípráce budou muset být zrealizovány při úplné uzavírce (mimo autobusy)
sil.lll/4259,jelikož silnice bude kompletně rekonstruována. Tento koncept objízdné trasy je projednán a navrhnut
jako nejlepší možné řešení pro výše uvedené práce.

Prosím o potvrzenísouhlasem na žádost, kterou Vám s dovolením zasílám i s projektem na přechodné dopravní
značení.

DěkujiVám mnohokrátza spolupráci a přeji hezký den

s přátelským pozdravem

lng. et lng. Jakub Doležel
ZLINMARK DZ s.r.o.
Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno
mob.:+ 420723 608 281
e-mail: dolezel@zlinmark.cz

5| Rrosím zvažte důkladně, zda-li je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí

Jakub Doležel
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