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Informace k rekonstrukci komunikace II/106 Hradištko, ul. Benešovská 
 

 V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce st. silnice II/106 (ul. Benešovská). 

Vlastníkem této komunikace je Středočeský kraj, který je také investorem akce. Oproti 

původnímu harmonogramu roku 2018 byla stavba z rozhodnutí investora rozdělena a 

tzv. I. etapa, část komunikace bezprostředně za štěchovickým mostem byla odložena na 

červenec a srpen 2019. Nyní se však tento posunutý termín dostal do kolize s 

rekonstrukcí st. silnice II/102 v úseku Strnady-Štěchovice, a to konkrétně s úsekem ve 

Štěchovicích, jehož součástí bude také rekonstrukce mostku přes Kocábu. V průběhu 

rekonstrukce silnice ve Štěchovicích je třeba vést dopravu po objízdných trasách, a to 

právě přes Hradištko. Z toho důvodu bylo dne 7.2.2019 investorem, v zastoupení 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, zasláno odboru dopravy Městského 

úřadu Černošice oznámení o této akci s tím, že realizace ul. Benešovské na Hradištku 

bude předsunuta před opravu ve Štěchovicích.  

 Zahájení rekonstrukce sil. II/106 v Hradištku, úsek za štěchovickým mostem, 

začne dle sdělení investora 18. března 2019. 

 Jsme si vědomi, že tato situace s sebou přináší řadu komplikací, ale přes 

několikeré jednání se nám, z důvodu nekoordinovaně naplánovaných akcí investora, 

nepodařilo prosadit původně uváděný termín realizace. 

 O dopravních opatřeních, o zajištění spojů autobusové dopravy a dalších 

aktualitách vás budeme informovat prostřednictvím webu obce a vývěsek v obci. 
 

 

Informace k připravované rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše 
  

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje si v závěru roku 2018 nechala 

vypracovat stavebně technické posouzení stavu mostu. Na základě zjištěného byla od 

února 2019, jako prvotní opatření, snížena maximální povolená nosnost vozidel 

vjíždějících na most, a to na 21 t pro jediné vozidlo. Most je od roku 1965 kulturní 

památkou, proto je jeho připravovaná rekonstrukce komplikovaná. V tuto chvíli není 

stanoven rozsah oprav a ani vypracována projektová dokumentace. 

 Dle sdělení odboru dopravy Městského úřadu Černošice nebyla k dnešnímu datu 

podána žádná žádost o omezení dopravy na mostě Dr. Edvarda Beneše. Informace o jeho 

uzavření od 1.7.2019 není pravdivá. 
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