
Aktuální stav prací a výhled na období 9.12 – 31.12.2020 
 
SO III.01 Bosonožské náměstí :  

- Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části  
- Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci 
- Výstavba komunikace ( levá část náměstí ) zde bude zahájena od 1.2.2021 – dle 

klimatických podmínek . Do pátku 18.12 budou opraveny výtluky asfaltovou směsí . 
SO III.02 Přímá : 

- Dešťová kanalizace dokončena , od pondělí 14.12 do pátku 18.12 zde bude probíhat 
výstavba nových splaškových přípojek a komunikace bude do 18.12. provizorně 
zapravena asfaltovývm recyklátem .  

SO III.03 Ztracená : 
- Provedena provizorní přeložka vodovodu. Od 1.2.2021 budou zahájeny práce na 

splaškové a poté dešťové kanalizaci. 
SO III.04 Rušná :  

- Bylo provedeno zpevnění přilehlé polní cesty panely , do 9.12.2020 zde bude provedeno 
zpevnění křižovatky Rušná/Mlaty asfaltem včetně zapravení výtluků v celé ulici Rušná 

SO III.05 Vratná :  
- Pokračují práce na splaškové kanalizaci , dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd 

do Padělíků vždy od 16:00 do 07:00. Práce se nám tady zpomalují z důvodu nutného 
vybourávání stávající vrstvy asfaltů – až 70 cm …Do 18.12 bude proveden úklid a 
provizorní zapravení rýhy asf. recyklátem. 

SO III.06 Za Vodojemem :    
- Dokončena přeložka vodovodu , včetně nových přípojek .  
- Bude dokončen jeden úsek dešťové stoky do pátku 11.12 – ze zadní části ulice bude 

umožněn vjezd a výjezd přes starou cihelnu na Skalní s výjezdem na Pražskou . 
SO III.07 Pusty : 
SO III.08 Jámy : 

- Obslužnost zde bude v případě neprůjezdnosti ul Za Vodojemem a Přímá zajištěna přes 
starou cihelnu na Skalní s výjezdem na Pražskou. Sledujte prosím dopravní značení. 

SO III.09 Zájezdní : 
- Provedena přeložka plynu, další práce budou zahájeny v polovině roku 2021. 

SO III.10 Pražská za mostem : 
SO III.11 Průjezdní : 

- Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části . Výstavba nové 
komunikace zde bude dokončena do 31.3.2021 

SO III.12 Vzhledná : 
SO III.13 U Smyčky : 

- Rýha na sondách ve střední části ulice byla zasypána . Práce na výstavbě splaškové stoky 
budou zahájeny od začátku roku 2021. 

SOIV.02 Padělíky :  
- Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace . Stávající 

jednotná stoka bude ponechána beze změny a bude prohlášena za splaškovou 
kanalizaci . Rekonstruovat se budou pouze splaškové přípojky . 
Dále zde bude vybudována nová dešťová kanalizace ( v minimální hloubce ) včetně 
přípojek s tím , že horní část bude napojena do ulice Vratná a spodní část do ulice U 
Smyčky .  
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany 
informovat o podrobném postupu prací. 



SOIV.03 Práčata : 
- Výstavba hlavní stoky byla přerušena z důvodu zjištěné kolize se stávajícím vodovodem 

, který je nutno přeložit . Toto už nám BVK v zimním období nepovolí . Proto jsme práce 
přesunuli na splaškové přípojky od začátku ulice . Obslužnost zadní části ulice bude 
zajištěna přes Bos. nám. , Přímou a Rebovku . 

- V tomto týdnu jsme zde vyfrézovali rýhu pro novou dešťovou stoku . Do 18.12 zde bude 
probíhat výstavba nových splaškových přípojek a komunikace pak bude uklizena a rýhy 
provizorně zapraveny asfaltovým recyklátem . 

SOIV.05 Vrchní : 
- Projednává se změna projektové dokumentace . 

SOIV.06 Hoštická : 
- V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách . 
- Ve spodní části je dokončena rekonstrukce vodovodu –Zahájili jsme práce na výstavbě 

nové komunikace v úseku od křižovatky k točně autobusu MHD směrem ke hřišti v celé 
šířce ulice. Provádíme zde i sanaci podloží vrstvou štěrkodrti , vzhledem k nevyhovující 
únosnosti pláně . 18.12.2020 se zde práce přeruší a bude umožněn průjezd 
staveništěm. 

SOIV.07 Ostopovická : 
- Probíhá dokončování dláždění chodníků . Ve čtvrtek 10.12. ( POKUD TO DOVOLÍ 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  ) zde bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy 
komunikace. OD ČTVRTKA 7:00 DO PÁTKU 8:00 NEBUDE MOŽNÝ VJEZD ANI VÝJEZD 
VOZIDLY NA UL. OSTOPOVICKOU ANI NA UL. ŠEVČENKOVU. 

SOIV. 08 Kolmá  
- Předpoklad zahájení prací od 1.2.2021. 

SOIV. 09 Ševčenkova 
- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Práce budou dokončeny do 1.2.2021. 
- 21.a 22.12 bude probíhat úklid a práce zde budou do 4.1.2020 přerušeny  

SOIV.10 Troubská 
- Tady zahájíme od 1.2.2021 

SOIV.11 Skalní 
- Zahájeny práce na výstavbě splaškové stoky od křižovatky Skalní / Křivánky směrem ke 

stavebnímu bazaru. 
- Od 24.11 jsme zahájili i dešťovou stoku od bazaru směrem k ulici K Berce. 

SOIV.12 Křivánky  
SOIV.13 K Berce 

- Zahájeny práce na dešťové kanalizaci , do 18.12 zde provedeme úklid a provizorní 
zapravení rýhy. Práce zde budou pokračovat od 18.1.2020 

SOIV.14 Mlaty 
- Práce na splaškové i dešťové kanalizaci včetně přípojek zde byly dokončeny . Do 18.12 

provedeme úklid a provizorní zapravení rýhy asf. recyklátem . Práce zde budou zahájeny 
od 1.2. přeložkami sdělovacích kabelů f. CETIN a od 1.3. pak rekonstrukcí vodovodu ( 
hlavního řadu ) . Dle projektové dokumentace zde provádíme pouze rekonstrukci ( 
výměnu ) stávajících vodovodních přípojek . Pokud někdo bude chtít novou vodovodní 
přípojku , musí si sám zajistit stavební povolení , projektovou dokumentaci a  výstavbu 
financovat z vlastních zdrojů. 

SOIV.15 Rebovka 
 
Obecně chceme do 18.12 . veškeré výkopy zasypat a komunikace upravit asfaltovým 
recyklátem . Pokračování prací předpokládáme od 5.1.2021 dle klimatických podmínek. 


