
DALŠÍ PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ (AKTUALIZACE 5.11.2020) 
Vratná – Padělíky:  Uzavření komunikace a svoz odpadu. 

 
K dalšímu harmonogramu nám poskytnul nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní 

stavbyvedoucí pan Antonín Slanina tel.725 984 591 

• Jak už jsme informovali dne 9.11.2020 budou zahájeny práce na ulici Vratná. Ulice Vratná bude tedy 

uzavřena. V pondělí 9.11. se bude frézovat vozovka a od 10.11. budou zahájeny výkopové a další práce. 

Tento úsek stavby dodává firma IS Brno, odpovídá za něj stavbyvedoucí pan Zelinka tel. 602 788 693. 

• Práce na Vratné, tedy pokládka nové splaškové a dešťové kanalizace včetně veškerých přípojek 

nemovitostí, potrvají do konce ledna 2021. 

• S dodavatelem stavby jsme dohodli zajištění průjezdu stavbou takto: Průjezd bude tedy v maximální 

možné míře zachován v čase mimo pracovní dobu, tedy od 16:00 do 7:00 a o víkendech nebo ve 

zvláštních případech po dohodě se stavbyvedoucím. Doporučujeme Vám tedy vždy včas přeparkovat a 

dbát pokynů stavby. Toto omezení vjezdu platí ve stejné míře i pro ulici Padělíky. Příchod pro pěší 

k nemovitostem bude zajištěn. Příjezd vozidel a případný zásah složek IZS JmK  bude umožněn, tyto 

složky jsou stavbou o uzavírkách informovány. 

• V době od 23.12.2020 do 3.1.2021 budou práce přerušeny a průjezd bude v maximální možné míře 

umožněn po celou dobu. 

• Svoz odpadu zajistí dodavatel stavby s Vašim smluvním partnerem pro svoz odpadu SAKO takto: 

V pondělí 9.11.2020 Vám budou ještě vysypány Vaše sběrné nádoby běžnou obsluhou a od tohoto dne 

bude nutné odpad odkládat do černých kontejnerů na běžný směsný domovní odpad přistavených na 

svozových místech, a to na křižovatce ulic Přímá - Vratná a Vratná-Padělíky. Manipulaci s těmito 

kontejnery zajišťuje stavba a SAKO. 

• Zimní údržba a schůdnost bude v těchto ulicích zajištěna stavbou a jejich smluvním dodavatelem firmou 

Falky po celou dobu výstavby, a to v maximálním možné rozsahu. 

• Do konce listopadu 2020 budou dokončeny práce v ulici Přímá směrem na Bosonožské náměstí tak aby 

byla zcela průjezdná. Parkování vozidel je možné například v areálu firmy Pavlíček na ulici Zájezdní a řeší 

se určité záchytné parkoviště při ulici Rušná-Mlaty. Zde se bude během měsíce listopadu a prosince 

prostor stavebně upravovat a pokládat nový zpevněný povrch komunikace s možností omezených míst 

k parkování. Dodavatel stavby není povinen zajistit náhradní parkování. 

• Práce v ulici Padělíky budou zahájeny v únoru 2021. Pokládka nové kanalizace a přípojek potrvá zhruba 

do května a následovat bude pokládka nové komunikace. Mimochodem, bude zde jako vozovka opět 

položena nová zámková dlažba. Ulice Padělíky bude tedy kompletně předána k úplnému užívaní 

kanalizace a komunikace v měsíci srpnu 2021. 

Užívání dočasné staveništní komunikace jako možné objížďky. K užívání staveništní komunikace a objízdné trasy 

(mapka na stránkách ÚMČ) nám poskytnul nejnovější informace za firmu zhotovitele OHL ŽS jejich hlavní 

stavbyvedoucí pan Antonín Slanina tel.725 984 591 

• pro zajištění obslužnosti ulic dotčených v současné době výstavbou kanalizace, byla dodavatelem stavby 

OHL ŽS a investicí MMB vybudována "STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE" ( dle situace na stránkách ÚMČ ), 

kterou lze využívat i jako objízdnou trasu pro omezenou oblast. Tedy ulice Jámy, Pusty, Za 

Vodojemem, Vratná, Padělíky. 

• v případě pohybu po této dočasné staveništní komunikaci prosím dodržujte dopravní značení - 

zejména stanovenou rychlost a dbejte prosím zvýšené opatrnosti! 

• povinností dodavatele stavby je , tuto komunikaci udržovat sjízdnou za každého počasí ! Nicméně je 

potřeba jízdu přizpůsobit aktuálnímu stavu této cesty! 

• v týdnu od 9.-13.11. zde budou na žádost MČ a stavebního dozoru investora MMB pro větší bezpečnost 

osazena betonová svodidla a dle počasí začne dodavatel stavby rozšiřovat komunikaci v koruně 

násypu.  

• do konce listopadu dokončeny práce na kanalizaci a přípojkách v ulici Přímá a komunikace zde bude od 
1.12.2020 uvolněna pro užívání a průjezd. 


