
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby 

splaškové kanalizace v obci. 

Informace o postupu prací k 6. 3. 2019 
 

Práce na stoce B  

– ulice u čp. 155, 147, 154, 8, 214, 111, 149, 148, 110, 150, 102, 110, 109, 108, 107, 

126, 171, 138, 169, 105, 170, 104, 172, 173, 101, 166, 174, 96, 175, 176, 95 a 91  

  

Výměna hlavního vodovodního potrubí  

 Aktuálně byly zahájeny práce na výměně hlavního vodovodního potrubí, ke které dojde 

v celé ulici před samotnou stavbou kanalizační stoky. 

 Základní postup prací je postaven na rozdělení celého úseku do etap. 
 

I.etapa  

- úsek dom ů čp. 155, 147, 154, 8, 214, 111, 149, 148, 110, 150, 102, 110, 109, 108, 107, 

126, 171, 138, 169, 105, 170, 104 
 

Postup a plánovaný harmonogram I. etapy: 

- 5. 3. byly provedeny sondy na plynovodních přípojkách 

- od 6. 3. jsou postupně prováděny sondy na jednotlivých přípojkách vody. U domů, které 

mají přípojky vody ve vjezdech ke garážím dojde k výraznému omezení výjezdu – omezení 

bude řešeno individuálně dle situace s majitelem domu. 

- následně bude provedena montáž venkovního vedení (suchovodu) – tj. vodovodní potrubí 

položené na terénu podél plotů na pravé straně ulice směrem od  „Poličky“. 

- toto provizorní potrubí povede po povrchu podél celé trasy I.etapy od čp. 155 až po dům čp. 

170. Potrubím tak budou dotčené všechny výjezdy od domů po pravé straně ulice. 

- na provizorní potrubí budou následně přepojeny všechny vodovodní přípojky v daném 

úseku včetně vodovodních přípojek na levé straně ulice. 

- cca. od 15. 3. bude prováděn řízený protlak s novým vodovodním potrubím, po jeho 

zprovoznění budou na toto nové potrubí postupně přepojovány vodovodní přípojky 

z náhradního potrubí tak, až nakonec dojde k jeho odstranění. 

- předpokládaný termín kompletního dokončení I.etapy je 31. 3., následně se bude 

pokračovat další etapou od čp. 170 dále. 

- dopravní dostupnost – příjezd ze směru od Horní autobusové zastávky s omezením v místě 

prací dle aktuální situace – prosím o trpělivost vzhledem k potřebám a provozu stavby. 

 

Splašková kanalizace  

- od 6. 3. se kanalizační stoka buduje v úseku od čp. 172 k čp. 166 

- v pracovních dnech bude tento úsek neprůjezdný, v sobotu a v neděli průjezdný 
 

Děkuji Vám všem za trpělivost a vzájemnou spolupráci s pracovníky stavby. 

Petr Šváb 


