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Obec Kamenec u Poličky informuje o průběhu stavby 

splaškové kanalizace v obci. 

Souhrn stavu prací na jednotlivých úsecích k 6. 4. 2019 
 

 

Stoka B 
- trasa v místní komunikaci od Horní autobusové zastávky u čp.115 až po dům 

čp.166 
- hotové jsou úseky od domu čp. 115 po dům čp. 8 a od domu čp. 172 po dům 

čp.166, oba úseky jsou hotové včetně veřejných částí domovních přípojek  
- práce na kanalizační stoce nyní postupují od domu čp. 8 směrem „západ“ 
- společně s hlavním řádem jsou budovány i veřejné části domovních přípojek 

s revizní šachtou 
- dopravní omezení a dostupnost k nemovitostem se postupně posunuje s místem 

stavby, příjezd k první části ulice od Horní autobusové zastávky, druhá část ulice 
dostupná příjezdem od čp. 93 

Výměna hlavního vodovodního potrubí 
- před stavbou kanalizační stoky probíhá v této ulici výměna hlavního vodovodního 

potrubí 
- hotová je první etapa s kompletně napojenými domy od čp. 158 po čp. 170 a 104 
- montáž nového potrubí se provádí bezvýkopově řízeným protlakem – k dni 6. 4. 

2019 je potrubí protlačeno až za dům čp. 89, tzn. na konec plánovaného úseku 
- v dalších pracovních dnech bude provedeno jeho spojení ve startovacích a 

cílových místech, bude zapojeno a bude provedena tlaková zkouška a další nutné 
úkony, následně budou přepojovány vodovodní přípojky jednotlivých domů na 
nové potrubí 

- po dokončení těchto prací bude stejnou technologií provedena výměna potrubí na 
začátku úseku na louce v KÚ Polička k čp. 158 

 
 
 
 
 
 
 

Stoka B2
 -  trasa ve středu obce směrem k areálu Pod Lipou a areálu Kytos 
 - hlavní stoka je dokončena, zhotovovány jsou nyní přípojky k domům, z nichž je 

zaím hotová přípojka k domu čp. 88 
 
Stoka B2.2  
 -  trasa ve středu obce od odbočky k areálu Pod Lipou podél autobusové zastávky 

směr pomník padlých k domu čp. 89 
 pokračování další strana 
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 - trasa hotová za dům čp. 89, další pokračování bude směrem „Polička“ k domu čp. 

91 a následně až po dům čp. 96 
 
Stoka A5
 -  trasa v ulici od křižovatky u čp. 180 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 

194 
 -  hlavní řád kompletně hotový, hotové jsou přípojky u domů čp. 180 a 181, ostatní 

přípojky budou zhotovovány postupně podle kapacit zhotovitele, dopravní omezení 
bude pouze lokální u řešeného domu 

 
Stoka A5.2

- trasa od křižovatky u domu čp. 156 kolem čp. 159, 160, 164 po čp. 213 
- stoka kompletně dokončena včetně veřejných částí přípojek 

 
Stoka C1  
 -  trasa od domu čp. 15 kolem domu čp. 11 k domu čp. 210 a dále směr „západ“ až 
  k domu čp. 17 
 - trasa hotová včetně veřejných částí přípojek 
 
Stoka C1.2  
 -  trasa od domu čp. 210 a dále směr „Polička“ až k domu čp. 162 
 - v současné době je stavba u domu čp. 9 
 -  dopravní omezení postupuje s místem stavby směrem „Polička“, přístup z jedné 
  nebo druhé strany 
 
Stoka A
 -  trasa od domu čp. 47 po místní komunikaci kolem domu čp. 48 až ke garážím u 
  stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad 
 - práce prozatím přerušeny pro podmáčený terén, brzy ale budou znovu obnoveny 
 
Stoka A1.2  

- ulice u čp. 137, 59, 65, 52, 205, 60, 168 
- hotový úsek včetně přípojek je od čp.168 k chodníku u domu čp.59 
- po zhotovení stoky A1.2 až k hlavní silnici se bude pokračovat na stoce A1.1, úsek 

domů čp. 201, 63, 203, 62, 61, 221, 64 a 66 
  
 
 

pokračování další strana  
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Výstavba kanalizačních stok v hlavní komunikaci II/353 

Stoka A5 
- byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v trase hlavní silnice II/353 na stoce 

A5 od domu čp. 156 po dům čp. 79 – úsek bude dokončen  v nejbližších dnech 
- následně se bude pracovat na úseku od čp. 75 po dům čp. 79, doprava bude 

v tomto úseku pravděpodobně řízená semafory 
- v celkem 6 úsecích bylo provedeno vyfrézování trasy potrubí, omlouváme se za 

špatně sjízdný povrch výkopu, stavební firma má nařízeno vyfrézovaný výkop 
udržovat ve sjízdném stavu nejen pro vozidla, ale také pro cyklisty 

 
Dopravní omezení, které je stanoveno dopravním značením 

 
Povolený průjezd obcí, v místě stavby jedním jízdním pruhem: 
  - vozidla do 3,5 tuny 
    - osobní a malé dopravní automobily 
    - průjezd i do dalších obcí Sádek, Telecí, Borovnice atd. 
    - autobusová doprava - průjezd dle jízdního řádu, možné zpoždění 
    - dopravní obsluha 
    - vozidla pouze do obce Kamenec u Poličky 
 
Zakázaný průjezd obcí: 
 - všechna vozidla nad 3,5 tuny 
  - objízdná trasa Polička - Borová a dále přes obec Telecí 
 

Stanovené období pro dopravní omezení 
1. 4. 2019 – 31. 10. 2019 

 
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 


