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Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby 

splaškové kanalizace v obci. 

Informace o postupu prací k 27. 2. 2019 
 

Aktuální práce na stoce B  
 

  Ve čtvrtek 28. 2. 2019 budou na této stoce probíhat práce v křižovatce u domu čp. 

155. Výjezd z ulice bude během pracovní doby možný pouze směrem „Sádek“ s výjezdem u 

domů čp. 93 a 94. 

  Prosíme řidiče o opatrnost, protože tímto směrem je také jediná možnost příjezdu. 

  Předpokládáme, že zásah v křižovatce u čp. 155 se podaří dokončit během jediného 

dne a následně bude možný i příjezd od silnice od Horní autobusové zastávky. 
 

Aktuální informace o nov ě zahájených pracech:  
 

Stoka B2  - trasa ve středu obce směrem k areálu Pod Lipou a areálu Kytos 

- dne 27. 2. byly zahájeny práce na začátku této stoky a bude se postupovat proti 

spádu stoky směrem k areálu Kytos 

 - dopravní omezení se bude v maximální možné míře minimalizovat 

 

Stoka B2.2  - trasa ve středu obce od odbočky k areálu Pod Lipou podél autobusové 

zastávky směr pomník padlých k domu čp. 89 

- dne 27. 2. byly zahájeny práce na začátku této stoky a bude se postupovat proti 

spádu stoky směr „Polička“ 
 

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 27. 2. jsou hlavní stoky v této ulici hotové, bude prováděno dosypání výkopů 

- v dalších pracovních dnech se bude pokračovat lokálním napojením přípojek u 

domů čp. 180 a 181 

 

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

- k 27. 2. je hotová část za dům čp. 206 

- 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 27. 2. práce prozatím přerušeny pro velmi podmáčený terén v louce u potoka 

a vysokou úroveň spodní vody z přilehlého svahu 


