
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 

Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby 

splaškové kanalizace v obci. 

Informace k 11. 3. 2019 
 
 

Zahájení prací na stoce A1.2 a A1.1  

- ulice u čp. 137, 59, 65, 52, 205, 60, 168, 200, 201, 63, 203, 62, 61, 221, 64 a 66.  
  

Plánovaný postup prací:  

- v pondělí 18. 3. budou zahájeny práce na stoce A1.2 u domu číslo popisné 168 

- práce budou postupovat po spádu stoky až k domu čp. 52 

- následně bude zahájena realizace stoky A1.1 od domu čp. 201 po spádu stoky směrem 

k domu čp. 203 po dům čp. 61 

- poté bude další postup upřesněn, pravděpodobně se bude pokračovat znovu od domu čp. 

52 směrem k hlavní silnici 
  

Dopravní omezení  

- dopravní omezení bude v první fázi prací na stoce A1.2 vždy v pracovní době v místě 

stavby a bude postupovat ve směru budované stoky směrem podél místní komunikace 

- na příjezdové komunikaci a v místě stavby se budou pohybovat především vozidla stavby, 

pro maximální urychlení prací je zapotřebí jim poskytnout náležitý prostor a čas 

- prosíme o maximální míru trpělivosti a ohleduplnosti vzhledem k potřebám stavby 
 

Obecná pravidla p řed zahájením stavby:  

 Před zahájením prací budou v dané lokalitě vždy vyznačeny všechny inženýrské sítě 

a vyznačena vyprojektovaná trasa kanalizační stoky. 

 Inženýrské sítě budou vyznačeny v rozsahu známém jejich správcům – ve většině 

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

přípojky, dešťová kanalizace, různá odvodnění apod. 

 Prosíme všechny majitele domů, kterých by se uvedené mohlo týkat, aby 

zavzpomínali na vše, co důležitého v trase kanalizace u jejich domu vede.  

 Velmi důležité je to zejména u všech vodovodních přípojek, které nejsou nikde 

evidovány a mnohdy nejsou známá ani místa jejich uzávěrů – prosíme ověřte si jejich 

umístění, aby se i v případě poruchy dalo rychle reagovat. 
 

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. Zodpovědným stavbyvedoucím je pan Jan Šimůnek, tel.č. 

774 439 524 

Děkuji Vám všem za trpělivost a především za vzájemnou spolupráci s pracovníky 

stavby při řešení všech problémů, které stavba splaškové kanalizace přináší. 

Petr Šváb 


