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Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby 

splaškové kanalizace v obci. 

Informace o postupu prací k 12. 2. 2019 
 

Zahájení prací na stoce B  

  V nejbližších dnech budou zahájeny práce na výstavbě kanalizační stoky B – stoka, 

která začíná napojením místní komunikace proti Horní autobusové zastávce u domů čp. 115 

a 118, pokračuje na křižovatku u čp. 155 a dále vede směrem na „západ“ v ulici kolem čp. 

147, 154, 8, 214, 111, 149, 148, 110, 150, 102, 109, 108, 107, 126, 171, 138, 169, 105, 170, 

104, 172, 173, 101, 166, 174, 96, 175, 176, 95 a 91. 

  V první fázi začnou výkopové práce u napojení místní komunikace proti Horní 

autobusové zastávce u domů čp. 115 a 118 a budou pokračovat proti spádu stoky po 

křižovatku u čp. 155. 

 

 Dopravní omezení a dostupnost k nemovitostem : 

 - během pracovní doby v pracovních dnech bude uzavřen nejvíce používaný příjezd 

ze směru od autobusové zastávky Horní 

 - příjezd do celé ulice bude tak možný pouze od čp. 93 a 94, když problematický 

kopec u těchto domů bude udržován co nejlépe sjízdný 

 - výjezd z této ulice bude možný směrem na „Poličku“ kolem čp. 125 v „zatáčce“, jak 

se nyní i nejvíce používá 

 - po celé trase místní komunikace se bude pohybovat technika zhotovitelské firmy 

s odvozem a návozem materiálu – dbejte prosím zvýšené opatrnosti a snažte se zachovávat 

pro tuto techniku maximálně možný průjezdný profil komunikace 

 - ve fázi posunutí stavby až na křižovatku u čp. 155 (předpoklad měsíc březen) a dále 

bude ulice postupně neprůjezdná – provoz bude možný pouze jednosměrně, z jednoho 

směru od „Poličky“ a z druhého směru od „západu“. 

 - pokud nebudou při stavbě závažné komplikace, bude možný průjezd místem stavby 

po provizorním zakrytí výkopu ve všedních dnech mimo pracovní dobu cca. od 17.00 do 6.00 

a o víkendech bez časového omezení 

 

 Inženýrské sítě jsou nyní vyznačeny v rozsahu známém jejich správcům – ve většině 

případů tak nejsou vyznačeny různé individuální přípojky a odbočky – elektro, vodovodní 

přípojky, dešťová kanalizace, různá odvodnění apod. 

 Prosím všechny majitele domů, kterých by se uvedené mohlo týkat, aby zavzpomínali 

na vše, co důležitého v trase kanalizace u jejich domu vede. 
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Informace o postupu prací v ostatních částech obce:  
 

 

Stoka A5  - trasa v ulici od křižovatky u čp. 180 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po 

čp. 194 

- k 12. 2. je na této stoce hotová část od domu čp. 181 po dům čp. 194. 

- v dalších pracovních dnech se bude pokračovat do napojení na kanalizační 

šachtu v křižovatce u domu čp. 156 

 

Stoka C1  - trasa v komunikaci u domu čp. 210 a dále směr „západ“ 

- k 12. 2. je hotová část za dům čp. 13 

- další postup je pokračování trasy v místní komunikaci až po dům čp. 17 

 

Stoka A  - trasa od domu čp. 47 po místní komunikaci kolem domu čp. 48 až ke garážím u 

 stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad 

- k 12. 2. končí prozatím hotový úsek za domem čp. 48 

 
 

Ostatní informace: 

 Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu 

prací jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz  

nebo v kanceláři obecního úřadu. 

 Zodpovědný stavbyvedoucí - Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524 

 

Prosba a pod ěkování: 

  Pro zdárný průběh stavby je zapotřebí maximální spolupráce Vás občanů, pochopení 

pro dopravní a všechna další omezení. Obec se postupně proměňuje v jedno velké 

staveniště, kde při nepřízni počasí je mimo jiné také spousta bláta, hotové výkopy se nedají 

vždy ideálně srovnat s okolním terénem, dopravní komunikace nevypadají jako dříve atd. 

atd. 

 Musím proto poděkovat obyvatelům stavbou aktuálně dotčených lokalit za trpělivost a 

pochopení, s jakým stavbu zatím zvládají. Poděkovat musím také všem za jejich vstřícný 

přístup a spolupráci se stavební firmou při vlastní stavbě např. řešení umístění kanalizačních 

odboček, inženýrských sítí a vůbec za celkový vstřícný postoj k pracovním četám zhotovitele. 

Z jejich slov je znát, že se v naší obci necítí jako nevítaní hosté, kteří způsobují jenom 

komplikace a problémy, ale jako ti kteří budují novou infrastrukturu, kterou my a následující 

generace potřebují a která naši obec posune zase dál.   

        Petr Šváb 


