
Vážení občané,  

Dovolte mi informovat Vás o dalším postupu realizace odkanalizování obce.  

Výstavba kanalizačního řadu běží dle harmonogramu a pokud vše půjde i nadále hladce, tak je možné 

očekávat kolaudaci ČOV dle sdělení zhotovitele cca na konci měsíce července 2021. 

Hlavní řady jsou ve většině ulic hotové včetně přípojek. Jako poslední přijde na řadu ulice Vltavská, 

která bude z pohledu omezení Vás obyvatel ulic Vltavská a Chaloupky logisticky asi nejobtížnější! 

Ulice Vltavská se bude kopat po částech. Vždy by to mělo být cca po 10 – 15 m, tedy vždy od revizní 

šachty k šachtě. Pracovní doba bude od 8 - 16 hod, po tuto dobu nebude možné se do jednotlivých 

částí realizace dostat automobily. Po skončení denní práce, bude vykopaná část zasypána a 

zabezpečen přejezd přes umístěnou šachtu, tzn. mezi 16 hod odpolední a 8 hod ranní bude možný 

průjezd k Vašim nemovitostem. Rádi bychom Vás ale požádali, abyste parkovali Vaše automobily, 

pokud je nebudete potřebovat, buď na návsi před hospodou nebo v ulici Řežská (podél rybízu), byli 

bychom rádi. Naplánujte si prosím vývozy odpadních vod a další provozní věci tak, aby se v době 

omezení po stavbě nemusela pohybovat žádná velká auta.  

Dále budeme muset zajistit svoz popelnic vždy na místo, kam se budou moci dostat popeláři, proto 

Vás žádáme, všechny nádoby si viditelně označte číslem popisným (sprejem, barvou) a vždy v pondělí 

do 15:30 hod je připravte před dům, aby mohly být zhotovitelem svezeny na sběrné místo. V úterý po 

výsypu popelnic, zhotovitel popelnice rozveze zpět před Vaše domy.           

V uzavřených úsecích, tam kam nebude možné projet traktorem, nebude po dobu uzávěry probíhat 

svoz biodopadu. 

Snažíme se společně se zhotovitelem naplánovat tuto část tak, abychom vás omezovali co nejkratší 

možný čas. Bohužel, nelze vše přesně naplánovat přesně na dny od-do, proto termíny budou jen 

orientační vzhledem ke komplikacím při výstavbě jako je křížení kanalizačního řadu s jinými sítěmi 

apod. Zároveň bude probíhat finální úprava komunikací v časti ulice Vltavská od rybníka směrem dolů 

a taktéž v ulici Chaloupky. Obě tyto části jsou slepé ulice, a proto pokud se zde bude pracovat na 

finální úpravě povrchu komunikace NEBUDE ZDE MOŽNÉ VŮBEC PARKOVAT. V tuto dobu bude 

umožněn vjezd jen vozidlům IZS.     

Fáze I. 

Práce v ulici Spojovací od rybníka směrem k ulici Rovné - předpokládaný termín 14.4 - 23.4.2021 

Fáze II. 

Práce mezi domy čp. 10, 8, 87, 12, 9, 32 - předpokládaný termín 26.4 – 5.5.2021 

Fáze III. 

Práce u domu čp. 17 slepá od křižovatky Vltavské a Chaloupek - předpokládaný termín 5 - 11.5.2021 

Fáze IV. 

Práce v křižovatce u rybníka u čp. 44 směrem nahoru - předpokládaný termín 12 - 14.5.2021 

Fáze V. 

Práce od křižovatky u čp. 44 do křižovatky ulice Chaloupky k č.p. 83 – předpokládaný termín 17.5. -  

25.5.2021 

Fáze VI. 



Práce v ulici Chaloupky v její poslední části od domu č.p. 29 směrem ke křižovatce s Vltavskou -

předpokládaný termín 26.5. - 4.6.2021 

Fáze VII. 

Od křižovatky ulic Vltavská x Chaloupky od čp. 83 po křížení s ulicí Slunečná k č.p. 10 - předpokládaný 

termín od 7.6 - 18.6.2021 

Fáze VIII.  

Od čp. 10 k obecnímu úřadu - předpokládaný termín od 21.6. – 9.7.2021    

 

Důležité průběžné informace se budou taktéž posílat přes SMS infokanal.  

Žádáme Vás o dodržování zákazu vjezdu v době od 8-16 hod do uzavřených úseků. Částečně bude 

povolen průjezd kolem stavby ČOV ulicí Úzká, kde ale není možné se vyhnout dvěma auty, proto 

pokud budete nuceni tuto objížďku využít jezděte zde opravdu opatrně, protože můžete potkat 

auto v opačném směru.   

Vy, co máte objednanou PD od ing. Matějkové, vydržte, dokumentaci může zpracovat paní 

Matějková až ve chvíli, kdy bude kolem vašeho domu položený hlavní řad, týká se domů od rybníka 

až k OÚ.  

Chtěla bych Vám závěrem Všem poděkovat za trpělivost a ohleduplnost a omluvit se za omezení 

způsobená stavbou kanalizace, ale blížíme se do finále, tak věřím že to společně zvládneme až do 

konce. 

       Petra Šefčíková, v.r. 

       starostka obce           

 

 


