MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Vážení Občania,
Mesto Komárno vás s úctou informuje, že na Ulici Jókaiho od 11.6.2018 (na úseku medzi
ulicami Pohraničnou a Thalyho) bude pokračovať obnova miestnej komunikácie .
Práce budú prebiehať pri úplnej uzávierky miestnej komunikácie resp. pri čiastočnej
uzávierke križovatky Ul. Jókaiho s Ul. pohraničnou. Uzávierky budú prebiehať vo
viacerých etapách. Celková doba realizácie je v trvaní 3 mesiace. Termín a čas
realizácie sú závislé aj od poveternostných podmienok a nepredvídaných okolností,
ktoré môžu tento termín predĺžiť. Počas obnovy budú zriadené na verejnú kanalizáciu
aj dve vetracie šachty a bude obnovené aj verejné osvetlenie na celom úseku ulice.
I. etapa - od 11.6.2018 do 24.7.2018 :


úplná uzávierka Ul. Jókaiho v úseku so začiatkom od vjazdu do dvora
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Komárne (Ul. Jókaiho 34) až po križovatku s
Ul. pohraničnou



čiastočná uzávierka križovatky Ul. Jókaiho s Ul. pohraničná, zo strany Ul.
Jókaiho. Kvôli zabezpečeniu obchádzkovej trasy počas obnovy bude prejazdný
jeden jazdný pruh tejto križovatky

II. etapa - od 25.7.2018 do 11.9.2018



úplná uzávierka Ul. Jókaiho v úseku od Námestia Kossutha až po vjazd do
dvora Reformovanej kresťanskej cirkvi v Komárne (Ul. Jókaiho 34.)
čiastočná uzávierka križovatky Ul. Jókaiho s Ul. pohraničná zo strany
Pohraničnej. Kvôli zabezpečeniu obchádzkovej trasy počas obnovy bude
prejazdný jeden jazdný pruh tejto križovatky
Z dôvodu úplnej uzávierky miestnej komunikácie bude dopravným značením
vyznačená obchádzková trasa – po Nám. Kossutha, Ulici Damjanichovej,
majstrovskej, františkánov a po Ulici pohraničnej. Z dôvodu umožnenia
zásobovania a dopravnej obsluhy už obnovenej časti miestnej komunikácie v prvej
etape, bude dopravným značením čiastočne umožnený vjazd do ulice zo smeru,
ktorým takýto vjazd bol pôvodne zakázaný.
Pre peších cez Ulicu Jókaiho bude zabezpečený počas obnovy pozdĺž ulice na jednej
strane chodník, kým na opačnej počas obnovy chodníka bude zabezpečený vstup k
objektom pre peších vhodným spôsobom (lávkami a pod.).
Vývoz smetí bude zabezpečený aj počas obnovy, namiesto kontajnerov smetnými
nádobami, príp. igelitovými vrecami. Odpadové nádoby zabezpečí MsÚ Komunálny
odbor cez spoločnosť Clean City. Prosíme tam bývajúcich, aby svoje odpadové
nádoby vyložili na prístupné miesta pre ich vývoz.

Dňa 6.6.2018 od 10.00 hod. so zhotoviteľom sa vykoná vizuálna obhliadka technického
stavu fasád (tzv. pasportizácia) úseku ul. Jókaiho dotknutého stavbou, o ktorej zhotoviteľ
vyhotoví aj fotodokumentáciu.
Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi
zhotoviteľ stavby investora.
Spoluprácu v prípade vyskytujúcich sa problémov počas obnovy miestnych
komunikácií pre majiteľov a užívateľov dotknutých nehnuteľností poskytne na mieste
prítomný stavbyvedúci zhotoviteľa EUROVIA SK:
Ing. Urda tel.: 0908 714 002,
al. p. Fenďa tel.: 0908 774 368,
p. Dubňanský , hlavný stavbyvedúci : 0908 714 074,
na mieste alebo na Mestskom úrade, Odbore rozvoja,
p. Attila Tóth - technický dozor, tel. : 035 2851 275, 0948 677 796
príp. Ing. Attila Varga, koordinátor, tel.: 0910 175 506
Ohľadne problémov vo vývoze komunálnych odpadov prosíme volať Komunálny
odbor : 035 2851 362, 035 2851 324.
Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.

MsÚ Komárno
Odbor správy majetku
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Tisztelt Lakosok!
Komárom város tisztelettel értesíti önöket, hogy 2018. június 11-től a Jókai utcán (a
Thaly utca és a Határőr utca közötti szakaszán) folytatódnak az útfelújítási munkák.
A munkák teljes útlezárás, ill. a Jókai utca és a Határőr utca kereszteződésében
részleges útlezárás mellett fognak folyni. Az útlezárások időszakaszokra lesznek
felosztva; a munkák teljes hossza 3 hónap. Az útfelújítás időtartama rossz időjárás ill.
előre nem látható akadályok miatt tolódhat. A felújítás során a csatornahálózatra
kerülő 2 db szellőztető akna lesz beépítve és az utcarész közvilágítása is fel lesz
újítva.
I.

Szakasz: 2018.VI.11-től 2018. VII. 24-ig


A Jókai utcának a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
kollégiumudvara (Jókai u. 34). bejáratától kezdődő szakaszának a Határőr
utca kereszteződéséig történő teljes lezárása.



A Jókai utca és a Határőr utca kereszteződésének részleges lezárása – egy
forgalmi sáv az útfelújítás alatt is járható lesz

II. Szakasz: 2018.VII.25-től 2018.IX.11-ig


A Jókai utcának a Thaly utcától a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
kollégiumudvara (Jókai u. 34) bejáratáig tartó szakaszának teljes lezárása



A Jókai utca és a Határőr utca kereszteződésének részleges lezárása – egy
forgalmi sáv az útfelújítás alatt is járható lesz
A teljes útlezárás miatt csak elkerülő úton lehet közlekedni: Kossuth tér –
Damjanich utca – Mester utca – Ferencesek utcája – Határőr utca útvonalon
Az áruellátás miatt az I. szakaszban a már felújított utcarészben ideiglenes
közlekedési táblákkal lehetővé lesz téve a tiltott irányból való behajtás az utcára.
A gyalogosok számára a Jókai utcán való átjutást és az ingatlanokhoz való
bejutást egy összefüggő járdaszakaszon, ill. a másik oldalon a felújítás alatt lévő
szakaszon (pl. megfelelően kialakított pallón) lesz biztosítva.
A szemételhordás az útfelújítás alatt konténerek helyett szemeteskukákkal, ill.
zsákokkal lesz megoldva. A kukákat a Komáromi Városi Hivatal Kommunális
Főosztálya a Clean City kft.-n keresztül biztosítja be. Kérjük az ott lakók
segítségét, hogy a kukákat olyan helyre tegyék, ahol az könnyen megközelíthető
a szemételhordás során.
Az ideiglenes jelzőtáblák elhelyezését és a forgalomkorlátozást a kivitelező
EUROVIA SK rt. irányítja.
2018.VI.6-án, 10.00 órától a kivitelező részvételével a Jókai utca érintett
szakaszán az épületek homlokzatának vizuális ellenőrzése fog történni (ún.
paszportizáció), amiről a kivitelező fotodokumentációt is készít.
Az útfelújítás okozta esetlegesen felmerülő problémák esetén forduljanak
bizalommal az EUROVIA SK rt. kirendelt építésvezetőihez:
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Ing. Urda tel.: 0908 714 002,
Fenďa úr, tel.: 0908 774 368,
fő építésvezető : Dubňanský úr : 0908 714 074,
ill. a helyszínen vagy a Komáromi Városi Hivatalban, a Fejlesztési
Főosztályon :
Tóth Attila, építési felügyelő, tel.: 035 2851 275, 0948 677 796,
ill. Ing. Varga Attila úr, koordinátor: 0910 175 506
A szemételhordásnál felmerülő problémák esetén a Kommunális Főosztály
elérhetősége: 035 2851362, 035 2851 324
Kérjük szíves türelmüket a munkák elvégzése alatt. Megértésüket köszönjük.

Komáromi Városi Hivatal
Vagyonjogi Főosztály
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