
VÝSTAVBA KANALIZACE 
AKTUÁLNÍ STAV A PLÁN PROVÁDĚNÝCH PRACÍ – VÝHLED NA OBDOBÍ 25.11 – 18.11. 2020 

Aktualizace k 24.11.2020 
 

K aktuálnímu průběhu prací a k dalšímu harmonogramu s výhledem do 25.11.2020 nám poskytnul informace 
hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) tel.725 984 591 
Tučným písmem jsou v textu zdůrazněny podstatné změny oproti předešlé aktualizaci. 

V období od 19.12.-3.12 bude stavba „přerušena“ a zabezpečena tak aby byla zajištěna bezpečnost a 
dopravní obslužnost.  

Zimní údržbu (jakož i běžnou údržbu), komunikací a chodníků ulic v oblasti dotčených výstavbou kanalizace 
zajišťuje, dle stavebního povolení a smlouvy s MMB, dodavatel stavby OHL ŽS a jeho subdodavatelé. V ulicích 
stavbou nedotčených tuto údržbu zajišťuje MČ prostřednictvím smluvního partnera. 

 
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  
Přímá: 

- Pokračují práce na dešťové kanalizaci v úseku Vratná – Za Vodojemem, předpoklad dokončení do 1.12. 
Práce na přípojkách budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby byl stále umožněn průjezd ulicí. 
Do 18.12 zde hodláme dokončit všechny práce na kanalizaci a ulici uvolnit. 

Ztracená: 
- Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu . Zástupce IS Brno osloví v tomto týdnu místní 

obyvatele s žádostí o projednání termínu odstávky vody a následných propojů. Přepojení proběhne 
24.11.2020, poté zásyp. 

Rušná:-------------- 
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, 
mimořádně nadměrné vrstvy asfaltů–až 70 cm. 

Za Vodojemem:    
- Dokončena přeložka vodovodu, včetně nových přípojek. Práce na splaškové kanalizaci budou 

pokračovat po dokončení objízdné trasy. Předpoklad od 1.12.2020 
Pusty: 
Jámy: 

- Dokončena do poloviny ulice přeložka vodovodu včetně přípojek. Pokračují práce na dokončení 
objízdné trasy - rozšíření násypu v koruně a doplnění betonových svodidel. 
Předpokládáme zprovoznění od 1.12. – pokud nám to klimatické podmínky dovolí. 

Zájezdní : 
- Probíhají práce na přeložce plynovodu ve spodní části ulice. 19.11 budou provedeny propoje na 

stávající plyn (případná odstávka zásobování plynem bude včas avizována pracovníky plynáren). 
Propoj dokončen 20.11.2020, do 27.11.2020 bude zapraveno. 

Pražská za mostem:----------------- 
Průjezdní: 

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

Vzhledná:---------------- 
U Smyčky: 

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

 
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.  
V období od 18. do 20.11. zde provedeme 4 sondy na stáv. IS. Dvě dole a dvě nahoře. 



Vždy se sonda vykope , zaměří a ihned zasype. Sondy máme vykopány a zaměřeny – do 25.11. výkopy 
zasypeme. 
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o 
podrobném postupu prací . 
 

Práčata: 
- Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce 

Vrchní: 
- Projednává se změna projektové dokumentace. 

Hoštická: 
- V horní části pokračují práce na vodovodních přípojkách. 
- Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské probíhají dnes 24.11., 

chybí nám zde dokončit asi 6 přípojek a ve spodní části budeme mít vše hotovo – předpokládáme do 
konce příštího týdne. 
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.  
Obslužnost horní části ulice pak bude zajištěna přes ulici Vzhledná, nebo po objízdné trase z konce 
ulice na Pražskou. 

Ostopovická:------------- 
- Probíhá dláždění chodníků. Od pátku 20.11. zde probíhá pokládka prvních dvou asfaltových vrstev 

komunikace . PO TUTO DOBU NEBUDE MOŽNÉ VJÍŽDĚT ANI VYJÍŽDĚT DO HORNÍ ČÁSTI ULICE – 
prosíme občany aby toto nařízení respektovali. Do ulice Ševčenkova bude vjezd umožněn. Bude 
probíhat výšková úprava poklopů, dláždění chodníků. Definitivní (poslední) asfaltová vrstva bude 
položena nejpozději 8.12.2020. 

Kolmá:--------------------  
Ševčenkova:-------------- 

- Probíhá výstavba splaškové stoky v horní části. Do konce roku zde hodláme dokončit splaškovou i 
dešťovou stoku včetně přípojek. 

Troubská:---------------- 
- Tady zahájíme od 1.2.2021 

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. 

Křivánky:-----------------  
K Berce:------------------- 
Mlaty:---------------------- 

- Probíhají práce na dešťových přípojkách, do konce roku je dokončíme . 
Rebovka:------------------ 

 
 
 


