Stavba kanalizace Staré Město –
ul. Pode Břehy a U Chodníčku
2021 - 2023

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE
S T AV B Ě K A N A L I Z A C E

HARMONOGRAM PRÁCE NA
S T AV B Ě - E T A P I Z A C E





Vážení spoluobčané, sousedé,
Dnes se vám dostává do rukou informační
leták, kde jsou uvedeny základní
informace ke stavbě kanalizace v naší obci
na ulici Pode Břehy a U Chodníčku. Tato
dlouho připravovaná stavba bude zahájena
předáním staveniště dne 21. dubna 2021 a
termín dokončení stavby je stanoven dle
uzavřené smlouvy o dílo do 31.05. 2023.

duben 2021 : geodetické práce, příprava a
zařízení staveniště

Investor stavby kanalizace:
Obec Staré Město
Jamnická 46, 738 01
tel: 558 624 042
Zhotovitel stavby:
firma JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova
714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice
Zhotovitel projektové dokumentace:
Miloš Kopecký
Mosty u Jablunkova 275, 739 98
IČO: 13640241
Hlavní stavby vedoucí:
Vlastimil Ondruch, tel: 739 521 498
Zástupce hlavního stavby vedoucího:
Ing. Vladimír Pospíšil, tel: 603 272 624
Technický
dozor
stavebníka
a
koordinátor bezpečnosti práce na
staveništi:
Ing. Luděk Konečný, tel: 777 166 691
Cena za dílo: 22 395 227,82 Kč bez DPH
Financování :
z rozpočtu obce Staré Město

duben 2021 – červen 2021 : přeložka
vodovodního řadu ul. Pode Břehy
Po provedení přeložky vodovodního řadu
bude následovat samotná výstavba
kanalizace. Tato bude etapizována a
předpokládaný termín výstavby je vždy
uveden pod grafickým znázorněním
kanalizačních stok, pracovně označených
jako stoky A,A1,A2, B1, B2, B3 a C1, C2.
Jedná se ale o plán harmonogramu prací,
který se může operativně změnit a to
s ohledem na možné nepředvídatelné
technické komplikace při samotné
realizaci stavby, klimatické podmínky
nebo nutné technologické přestávky.
Při samotné realizaci vás zástupce
zhotovitele bude vždy v dostatečném
předstihu
osobně nebo písemně
informovat o skutečnosti, že se před váš
dům, pozemek přibližují stavební práce.
Součástí této informace bude i vyrozumění
jak dlouho nebudete mít možnost vjíždět a
vyjíždět na svůj pozemek vozidlem.
Přístup do vašich nemovitostí bude
zajištěn vždy. Dopravní obslužnost jako
svoz odpadů, přístup složkám IZS,
doručovacím službám bude k vašim
domácnostem zajištěn vždy.
Práce na stavbě budou probíhat v pracovní
dny vždy maximálně od 6:30 hodin do
17:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně
nezvyšují běžnou hladinu hluku, je
zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00
hodin pracovního dne. O sobotách je
zhotovitel oprávněn provádět práce dle
smlouvy vždy od 9:00 hodin do 15:00

hodin. V neděli a o státních svátcích není
zhotovitel oprávněn provádět práce dle
smlouvy, přičemž platí, že musí staveniště
o nedělích a státních svátcích zabezpečit
tak, aby vůbec nezatěžoval provoz a
majetek objednatele - investora (movitý i
nemovitý) v obci Staré Město, jakož aby
vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku
škod na majetku objednatele, životě,
zdraví a majetku třetích osob a na životním
prostředí.
V případě jakýchkoliv dotazů týkající se
samotné stavby je hlavní stavby vedoucí
nebo jeho zástupce připraven na
uvedených telefonních číslech odpovědět
na vaše dotazy. Samozřejmě se můžete
také kdykoliv obrátit s dotazem i na zdejší
obecní úřad.
Po dokončení stavby a po provedení
kolaudace kanalizačního řadu budete mít
možnost připojení na tuto kanalizaci.
V průběhu stavby si již můžete
v dostatečném
časovém
předstihu
vyřizovat
samotnou
projektovou
dokumentaci
na
připojení
vaší
nemovitosti. Jsme připraveni a ochotni
vám poskytnout nezbytnou pomoc a
součinnost. Můžete si zvolit svého
projektanta nebo se přímo obrátit na
projektanta kanalizačního řadu pana
Miloše Kopeckého, který přislíbil, že na
základě vašeho zájmu vám vypracuje
potřebnou dokumentaci k napojení vašich
nemovitostí a vyřídí potřebné úřední
formality.
Jsme si plně vědomi, že tato stavba z části
omezí komfort vašeho bydlení a omezí na
určitou dobu příjezd do vašich
nemovitostí. Žádáme vás o trpělivost a
pochopení. Naší snahou je a bude, aby
dopady této stavby na vás byly co
nejmenší.
Mgr. Jiří Roško
starosta obce

Z M Ě N A D O P R AV N Í H O Z N A Č E N Í

V souvislosti s výstavbou kanalizačního
řadu dojde k omezení a změně dopravy
v celé lokalitě ulice Pode Břehy a U
Chodníčku. V současné době je změna
dopravního značení projednávána na
odboru dopravy Magistrátu města Frýdku
Místku.
Zásadní připravovanou změnou dopravy
na zmíněných místních komunikacích je
zrušení jednosměrného provozu v místech,
kde je
v současné době
platný.
V křižovatce ulice Jamnické a Pode Břehy
( u mostu přes řeku Morávku) bude
doprava řízena světelným signalizačním
zařízením.
Po ukončení stavebních prací bude každý
den odstraněna stavební technika,
staveniště bude řádně zabezpečeno a
průjezd po místních komunikacích bude
z části obnoven. Změněné dopravní
značení však bude platit po celou doby
výstavby kanalizace!
Po schválení
celkové změny dopravního značení bude
grafická část zveřejněna na webových
stránkách obce, kde bude vytvořen
speciální odkaz k této stavbě.
Při průjezdu těchto místních komunikací
žádáme řidiče, resp. všechny účastníky
silničního provozu o zvýšenou pozornost a
ohleduplnost.
V místech,
kde
je
v současné době jednosměrný provoz bude
nově provoz obousměrný, což při
šířkových
poměrech
stávajících
komunikací bude vyžadovat z vaší strany
velkou míru tolerance a vzájemnou
vstřícnost. Neparkujte svá vozidla po
dobu stavby na místních komunikacích,
jelikož zde bude obousměrný provoz a
vaše zaparkovaná vozidla by neumožnila
bezpečný průjezd jak vozidel stavby, tak i
vašich vozidel.

PŘÍLOHA

– GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

STOKA „A“

Plánovaná výstavba v termínu:
duben 2021 – červen 2021 – přeložka vodovodního řadu
červen 2021 – listopad 2021 – stavba kanalizačního řadu
Pokládka nového živičného povrchu v roce 2022 - 2023
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STOKA „A1“ „A2“

Plánovaná výstavba v termínu:
červen 2021 – listopad 2021 – stavba kanalizačního řadu
Pokládka nového živičného povrchu v roce 2022 - 2023
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STOKA „B1“ „B2“ „B3“

Plánovaná výstavba v termínu:
únor ( březen) 2022 – listopad 2022 – stavba kanalizačního řadu ( dle klimatických
podmínek)
Pokládka nového živičného povrchu v roce 2022 - 2023
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STOKA „C1“

Plánovaná výstavba v termínu:
únor ( březen) 2022 – listopad 2022 – stavba kanalizačního řadu ( dle klimatických
podmínek
Pokládka nového živičného povrchu v roce 2022 - 2023

Poznámka: Stoka C1 – u stoky C1 je dle sdělení dodavatele stavby předpoklad, že
termín výstavby bude zahájen již v roce 2021 – přesný termín by byl upřesněn
v dostatečném časovém předstihu. Tento předpoklad se může změnit, jelikož plně závisí
na průběhu a rychlosti výstavby stoky A, A1, A2.
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STOKA „C2“

Plánovaná výstavba v termínu:
únor ( březen) 2022 – listopad 2022 – stavba kanalizačního řadu ( dle klimatických
podmínek
Pokládka nového živičného povrchu v roce 2022 - 2023

Poznámka: Stoka C2 – u stoky C2 je dle sdělení dodavatele stavby předpoklad, že
termín výstavby bude zahájen již v roce 2021 – přesný termín by byl upřesněn
v dostatečném časovém předstihu. Tento předpoklad se může změnit, jelikož plně závisí
na průběhu a rychlosti výstavby stoky A, A1, A2.
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