
PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ – AKTUALIZACE K 18.9.2020 

K dalšímu harmonogramu nám poskytnul nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní 
stavbyvedoucí pan Antonín Slanina. Píše toto: 

• od 14.9. byly znovu zahájeny práce na Skalní. Rozšířili jsme komunikaci od křižovatky 
Skalní/Křívánky směrem k bazaru tak, aby se daly naše práce objíždět. Mimo to je pro auta do 
3,5t vedena objízdná trasa přes ulici K Berce 

• na Mlatech máme dokončenou splaškovou kan. a začali jsme dešťovku. Do konce roku 
dokončíme obě stoky i s přípojkami. Zůstane k dokončení vodovod - ten asi do konce roku 
nestihneme. 

• Bosonožské náměstí je komplet dokončeno (mimo asi tři přípojky). Komunikaci zahájíme až po 
převedení MHD zpět na Hoštickou od 1.7.2021. 

• od 21.9. budou zahájeny práce na přeložce plynu na ulici Zájezdní. IS Brno roznese informační 
leták lidem v horní části ulice. Máme tady povolenou úplnou uzavírku. Předpokládám, že do 
15.10. tady budou s přeložkou hotovy. Kanalizaci zde letos asi nezačneme. 

• na Průjezdní pokračujeme ve výstavbě komunikace podle dohodnuté změny. Celá ulice bude v 
pojížděné dlažbě. Celou ulici letos nedokončíme, pouze část od ulice Pražská po bytový dům, 
který se tam staví a potřebují tam zajíždět. 

• na Přímé jsou práce přerušeny do doby, než se dokončí objízdná trasa přes starou cihelnu. Tady 
potřebujeme příkaz správce stavby k zahájení prací. To co tam zatím děláme, je jen z naší dobré 
vůle k urychlení postupu výstavby… Až se bude jezdit po objížďce dokončíme zde všechny 
přípojky. 

• od 23.9. budou zahájeny práce na Vratné kde chce udělat přeložku plynu (na částečnou 
uzavírku - bude se tudy dát jezdit). Roznos informačního letáku. Přeložku tady dokončíme do 
15.10. a chtěli bychom celou ulici - a tím i Padělíky uzavřít a začít zde s výstavbou splaškové 
stoky (od Přímé k Padělíkům). ZNAKOM nám nyní na tuto uzavírku domlouvá dopravní 
opatření. Pokud to bude možné budeme se snažit umožnit lidem alespoň nějaký průjezd, ale 
bude to náročné pro všechny :-) 

• začali jsme od 15.9. splaškovou kanalizaci na Práčatech. Dopravní opatření si nějak ,,sedlo,,. Na 
Vzhledné jsme raději nechali semafory. 

• na Hoštické se ve spodní části dokončují přípojky a bude následovat výstavba přeložky 
vodovodu. Do konce roku bude spodní část - mimo komunikaci dokončena. Podle počasí 
možná letos zahájí i odstraňování stávajících vrstev komunikace a chodníků. V místě točny 
autobusů dokončíme do konce roku splaškovou i dešťovou kanalizaci, přeložku vodovodu a 
vybudují nový propustek. Rozhodující je zde pro nás termín 30.6.2021 kdy sem musíme vrátit 
MHD. V horní části Hoštické nyní děláme provizorní přeložku vodovodu a následně dokončíme 
do konce roku splaškovou i dešťovou kanalizaci včetně přípojek. 

• na Ostopovické máme vše dokončeno (mimo propojů přeložky vodovodu) a začínáme s 
výstavbou komunikace - ta bude do konce roku hotová. 

• zahájili jsme práce na splaškové kanalizaci na Ševčenkové. Do konce roku chceme dokončit 
splaškovou i dešťovou kanalizaci včetně přípojek. Komunikace je zde v režii BKOM. 

• na Kolmé asi letos nezahájíme. Až po dokončení Ševčenkové. 

 


