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Informace o kanalizaci ze zastupitelstva 24. 6. 2021 s upřesněním ze dne 

7. 7. 2021. 

 

• Nyní probíhají práce na přípojkách. Cca do poloviny července by měly být pří-

pojky dokončeny na průtahu obcí vč. nutných oprav vodovodního řadu. 

• Od 7. 7. se začne frézovat krajská komunikace od „násypky Ve mlýnku“.  Fré-

zování by mělo trvat do 9. 7. 

• Od 12.7. se začne s pokládkou konstrukčních vrstev v rýze kanalizace na kraj-

ské silnici. 

• Poslední dva víkendy v srpnu (21.-22.8. a 28.-29.8.) dojde k úplné uza-

vírce průtahu obcí vždy cca poloviny průtahu obcí, kdy se budou pokládat fi-

nální asfaltové vrstvy. Informace a mapky budeme zveřejňovat na webu. 

• Místní komunikace se budou zapravovat v šíři výkopu. Tam, kde se stavební 

firma dohodne s obcí nebo stavební práce zasáhly převážnou část plochy ko-

munikace, bude tato opravena celoplošně. Jednání v této věci probíhají prů-

běžně. 

• Komunikace "Za Mlýnem": v části od křižovatky u kamenictví po křižovatku do 

nové zástavby bude komunikace vyspravena v celém profilu (vč. spodních kon-

strukčních vrstev). Ve zbývající části (kostel-kamenictví) bude provedena celo-

plošně nadvrstva. 

• Pro novostavby na konci ulice Za Mlýnem bude na hlavní potrubí napojena 

přípojka, která bude ukončena revizní šachtou umístěnou mimo vozovku. 

• Připojování do kanalizace bude možné až po její finální kolaudaci. Ta se před-

pokládá v dubnu 2022. Poté budou mít občané jeden rok na připojení ke ka-

nalizaci (do konce dubna 2023). 

• Projektant, dle naší dohody, připraví seznam možných čerpacích zařízení pro 

výtlak z nemovitostí, které budou tuto technologii vyžadovat. Seznam bude 

dostupný na obecním úřadu, a i na webu obce.  

• Škody na nemovitostech vzniklé během prací je třeba co nejdříve nahlásit do 

kanceláře stavby (za restaurací U Červené růže). Následně budou posouzeny a 

řešeny. Před zahájením stavby si zhotovitel provedl pasport stavu před výstav-

bou (pouze exteriér!). 

Dne 7. 7. 2021 

Obecní úřad Olomučany 


