
Aktualizace k 10.11.2020 

K aktuálnímu průběhu prací a dalšímu harmonogramu s výhledem do 18.11.2020 nám poskytnul nejnovější přehled prací a 
informace hlavní stavbyvedoucí pan Antonín Slanina (OHL ŽS) 
Tyto informace budou pravidelně aktualizovány a zveřejněny na www.bosonohy.cz, Facebooku Bosonohy a ve vývěskách 
MČ 
Bosonožské náměstí 
-          Dokončena splašková kanalizace včetně přípojek na veřejné části 
-          Dokončeny rekonstrukce šachet na stávající dešťové kanalizaci 
Přímá 
-          Zahájeny 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. 
Ztracená 
-          Pokračují práce na provizorní přeložce vodovodu. Čekáme na rozbor vpouštěné vody a následně proběhnou propoje 
na stávající vodovodní řad. 
Rušná ---------------- 
Vratná 
-          Od 10.11 zahájeny práce na splaškové kanalizaci, dle možností stavby umožněn vjezd a výjezd do Padělíků vždy od 
16:00 do 07:00 . 
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. 
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 ) a rýha bude následující den 
20.11.zasypána . 
Pražská za mostem -------------------- 
Průjezdní 
-          Dokončena splašková i dešťová stoka včetně přípojek na veřejné části. Výstavba nové komunikace zde bude 
dokončena do 31.1.2021 
Vzhledná ---------------------- 
U Smyčky 
-          Provedena přeložka plynu v horní části ulice. Ve střední části provedeny sondy na stávajících sítích – do 13.11 bude 
rýha zasypán 
Padělíky   
-          Probíhá projednávání a schvalování změny projektové dokumentace. Stávající jednotná stoka bude zřejmě 
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 ve spodní části a dvě v horní části ulice. 
Vždy se sonda vykope, zaměří a ihned zasype. 
Zahájení prací předpokládáme od 1.2.2021. Před zahájením výstavby budeme občany informovat o podrobném postupu 
prací. 
-          Od 11.11.2020 bude, nezávisle na stavbě, provádět firma Vegacom kontrolní sondy výkopem a popřípadě přeložky či 
nové chráničky sdělovacích kabelů CETIN. 
Práčata 
-          Probíhá výstavba splaškové stoky, do konce roku budou práce postupovat směrem k Rebovce 
Vrchní 
-          Projednává se změna projektové dokumentace. 
Hoštická 
-          V horní části se provádí rekonstrukce vodovodu, dokončena by měla být do pátku 13.11. následně zde budou 
pokračovat práce na vodovodních přípojkách a současně i na dokončení dešťové stoky na konci ulice. 
-          Ve spodní části se dokončuje rekonstrukce vodovodu – propoje do Pražské jsou naplánovány na 24.11, následovat 
budou nové vodovodní přípojky. 
Do konce listopadu zde budou dokončeny všechny splaškové i dešťové přípojky a zhotovitel Firma Přemysl Veselý zvažuje 
zahájení prací na rekonstrukci komunikace – dle klimatických podmínek. Včas oznámíme, kde začneme a jak bude zajištěna 
obslužnost. 
              Každopádně se sem vrací MHD od 1.7.2021 . 
 



Ostopovická 
-          Probíhá pokládka nových vrstev komunikace, v příštím týdnu začnou dláždit chodníky.  1.týden v prosinci jsou v plánu 
asfaltové vrstvy. 
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 
-          Dokončena dešťová stoka po stavební bazar. Od 11.11. začínáme splaškovou stoku od křižovatky Skalní/Křivánky 
směrem k bazaru. Pracovní místo bude možné objíždět. 
Křivánky ------------------------------ 
K Berce ------------------------------- 
Mlaty ----------------------------------- 
-          Probíhají práce na splaškových a dešťových přípojkách , do konce roku je dokončíme. 
Rebovka ------------------------------ 
  
V tomto pravidelném přehledu budou uváděny všechny ulice, které jsou dotčeny stavbou kanalizace atd. Pokud u názvu 
ulice není uvedena žádná činnost, neznamená to, že se v ulicích stavět nebude nebo nestaví. Jedná se o stav a výhled jen na 
nejbližší uvedené období. 
Tento přehled bude týdně aktualizován. 

Ještě si dovolíme připomenout, že na celou stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná 
povolení ZÚK. Všechny vozidla a chodci se tak tedy pohybují na staveništních komunikacích. Stav komunikací bohužel 
odpovídá rozsahu této stavby. Stavba se převážně buduje v silnicích a chodnících. Dbejme prosím osobní bezpečnosti a 
buďme navzájem ohleduplní! Sledujme dopravní značení! Respektujme tato omezení a dbejme pokynů stavebních 
dělníků a techniků. Společně to zvládneme! 

Objízdná trasa přes "STAROU CIHELNU" 

Aktualizace k 10.11.2020 
Na základě našich připomínek a požadavků a po kontrole aktuálního STAVU DOČASNÉ KOMUNIKACE a jednání na místě 
samém 9.11.2020 vyplývá toto: 
" SpSt dnes na základě aktuálního stavu objízdné komunikace vydal pokyn zhotoviteli  
1) Od 10.11. 2020 od 7:00 bude objízdná komunikace pro veřejnost (vyjma stavby) uzavřena, odhadujeme na 2 až 3 týdny 
(dle klimatických podmínek). Zhotovitel upraví dopravní značení, aby bylo v souladu s pokynem SpSt. 
2) Od 9.10 od 16:00 jsou dočasně ukončeny – přerušeny  veškeré stavební práce na ulici Přímá! Pro příjezd do ulic Přímá, 
Vratná, Padělíky, Za Vodojemem, Jámy, Pusty a Práčata se od zítřejšího dne plně zprůjezdní ulice Přímá (jako staveništní 
komunikace). 
3) Zhotovitel se z přípojek na ulici Přímá přesune na přípojky na ulici Mlaty.  
4) Na objízdné komunikaci budou dořešeny následující body, které jsou současně podmínkou uvedení objízdné 
komunikace do provozu: 

• rozšíření koruny svahu na 7,0 metrů, svahování násypu 1:1,5. 

• oboustranně se osadí svodidla typu „New Jersey“, svodidla budou ve vzdálenosti 4,2 metru (měřeno od vnitřní 
paty svodidla po vnitřní patu svodidla na druhé straně). 

• od vnější paty svodidla bude směrem ke hraně svahu 1,0 metru volného prostoru. 

• komunikace bude šířky 3,6 m, příčně oboustranně vyspádovaná 2,0% do odvodňovacího žlábku. 

• odvodňovací žlábek po obou stranách komunikace, vzhledem k tomu, že je zde velký podélný spád, bylo by 
vhodné 2x a ž 3x odvést vodu ze žlábku příčně i mimo komunikaci. 

• zpevnění komunikace v místech, kde se vyjíždí koleje. 

• doplnění výhyben vozidel na nepřehledných úsecích.  

5) Po zprovoznění objízdné komunikace zhotovitel zajistí průběžné udržování komunikace, včetně zajištění zimní údržby. 
Tolik k momentální situaci s objízdnou trasou po dočasné stavební komunikaci. 
a k jejímu vývoji.  
Ještě si dovolíme připomenout, že na celou stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná 
povolení ZÚK. Všechny vozidla a chodci se tedy pohybují na komunikacích stavby. Stav komunikací bohužel odpovídá 
rozsahu této stavby. Stavba se převážně buduje v komunikacích a chodnících. Dbejme prosím osobní bezpečnosti a 
buďme navzájem ohleduplní! Sledujte dopravní značení! Respektujme tato omezení. 



Výkopové práce VegaComu na ulici PADĚLÍKY  - CETIN 

Aktualizace k 10.11.2020 
V Od 11.11.2020 budou na ulici Padělíky  postupně v celé její délce dělníci firmy VEGACOM a.s. provádět, tam kde je to 
nutné,  výkopové práce z důvodu kontroly uložení sdělovacích kabelů společnosti CETIN a.s., popřípadě jejich nutných 
přeložek či uložení nových chrániček ve vjezdech a nájezdech a všude tam kde přijdou do kolize se stavbou kanalizace. Po 
těchto pracích budou výkopy zapraveny tak aby byly uvedeny do pojízdného a pochůzného stavu, a mohla zde probíhat 
zimní údržba a bezproblémový pohyb osob. 
Tato činnost nespadá pod vedení stavby kanalizace ani pod její dozor. Odpovědnou osobou za práci firmy VEGACOM je 
jejich stavbyvedoucí pan Martin Pečar tel. 603 855 658 a dozor investora stavby je pan Hubert Janoušek tel.606 
758 352Děkujeme za pochopení dočasného 

 


