
Aktualizace k 20.1.2021 

Dle informací od vedení stavby (A. Slanina tel. 725 984 591) přinášíme nejaktuálnější 
rekapitulaci a plán dalších prací na budování kanalizace v uvedených ulicích 

 
Bosonožské náměstí:  

- Rekonstrukce komunikace a chodníků zde bude zahájena dle klimatických podmínek 
od 1.2.2021 (v části od hasičky za školou směrem vzhůru) 
 

Přímá: 
- Pokračují práce na dokončení splaškových a dešťových přípojek, které nebylo možné 

dokončit dle předpokladu do konce loňského roku z důvodu špatných klimatických 
podmínek a nutnosti dokončit objízdnou trasu nad starou cihelnou. 
 

Vratná:  
- Pokračují práce na splaškové kanalizaci, zbývá dokončit asi 15m hlavního řadu. 

Následovat bude výstavba splaškových domovních přípojek k nemovitostem se 
sudým č.p. V době od 07:00 do 16:00 bude omezen průjezd staveništěm.  
 

Za Vodojemem:    
- Práce na splaškové kanalizaci zde budou zahájeny po dokončení prací na ulici Přímá, 

předpokládáme ve 2.pol. února.  
 

Průjezdní: 
- Dokončení prací na dešťové kanalizaci bude zahájeno od 26.1.2021. 

 
Padělíky:  

- Práce zde budou zahájeny výstavbou dešťové kanalizace od ulice U Smyčky směrem 
vzhůru, vpravo podél stávajícího schodiště od 1.2.2021. Po dokončení tohoto úseku 
budete informováni o podrobnějším postupu prací a jejich harmonogramu. Do 31.7. 
2021 ale budou Padělíky kompletně dokončeny. Následovat bude ale výstavba 
komunikace na Vratné (08-09/2021) kdy bude příjezd na Padělíky také omezen. 

Odsouhlasena varianta stávající jednotnou kanalizaci využít jako splaškovou a v 

souběhu k ní (nebo nad ní) přiložit novou dešťovou kanalizaci v plast. potrubí. 

Zhotovitel provedl geodetické zaměření stávající kanalizace a následně zpracoval 

projekční řešení vč. technologického postupu provádění prací s ohledem na 

nestabilní skalní masiv. Horní část splaškové kanalizace v ul. Padělíky bude 

zaústěna do ul. Vratná. 
 

Práčata: 
- Probíhá výstavba dešťové stoky od kruhového objezdu dozadu a současně  

se budují i splaškové přípojky uprostřed ulice.  
 
Vrchní: 

- Projednává se změna projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 



Hoštická: 
- V horní části pokračují práce na dešťové kanalizaci, která bude do 8.2. dokončena. 

Následovat bude výstavba splaškových a dešťových přípojek v úseku od ulice U 
Smyčky směrem nahoru. Do konce ledna budou dokončeny i zbývající přípojky ve 
spodní části ulice a následně bude pokračovat výstavba komunikace od garáží 
směrem k Pražské.  

 
 
Ševčenkova: 

- Probíhá výstavba splaškové stoky ve střední části, následně zde budou dokončeny 
přípojky. 
 

Troubská: 
- Od 1.2.2021 bude ulice z důvodu budování splaškové stoky pro VEŠKEROU DOPRAVU 

ZCELA UZAVŘENA. Předpoklad do listopadu 2021. Bude vyznačena objízdná trasa. Bus 51 
pojede náhradní trasou přes Veselku. 
 

Mlaty: 
- Zde bude od 1.2 zahájena výstavba nového vodovodního řadu.  

 

 

 

 


