
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 

Obec Kamenec u Poličky informuje o dopravním 

omezení - asfaltování místních komunikací 

Aktuální informace k 18. 11. 2019 
 

 Stavba kanalizace je v poslední fázi výstavby – zhotovitelská firma plánuje dokončení 

stavebních prácí do konce letošního roku a to včetně asfaltování místních komunikací, které byly 

dotčeny trasou splaškové kanalizace. 
 

Asfaltování místních komunikací je nyní naplánováno  

od čtvrtka 21. 11. do pátku 29. 11. 2019.  
 

 Samotnému asfaltování předchází příprava podkladů s vyfrézováním trasy výkopu 

splaškové kanalizace, s doplněním podloží, výškovým srovnáním šachet atd. 
 

Pro reálné uskute čnění asfaltování musíme vždy dot čenou  

místní komunikaci pro dopravu zcela uzav řít !!!  
  

 Dopravní omezení pot řebujeme dodržet nejen po dobu vlastního provád ění 

asfaltování, ale také po dobu tuhnutí asfaltových s měsí – pokud se komunikace zprovozní 

příliš brzo, vyjedou se do povrchu koleje a to také i  od cyklist ů (možná zejména od nich). 

 Minimální doba klidu je alespo ň 24 hodin - prosíme o respektování p ředevším u 

finální kone čné vrstvy. 
 

 Technicky bude asfaltování prováděno ve dvou vrstvách – nejdříve vyrovnávací a 

podkladní vrstva, následně dojde k vyrovnání výšky poklopů všech šachet a jako finále bude 

provedena vrchní vrstva. 
 

 Kdy bude v jaké části obce provoz omezen Vás budeme postupn ě informovat p římo 

v dané části obce, nejd říve se vždy setkáte s p řípravou povrch ů – tzn. minimáln ě den a 

více p řed samotným asfaltováním. 
 

 Aktuáln ě v pond ělí 18. 11. byla zahájena p říprava komunikace na kanaliza čních 

stokách C – levá horní část obce p ři sm ěru jízdy od Poli čky po čp. 17. 

 Asfaltování je zde plánováno od čtvrtka 21. 11. 
 

 Prosíme Vás všechny o Vaši maximální spolupráci, t rpělivost a vst řícnost. Naší 

snahou je provést opravu v co nejv ětší možné ší řce a v maximální kvalit ě, aby nám tyto 

opravené části komunikací následn ě sloužili co nejdéle. 
 

Děkujeme moc za pochopení a vstřícnost. 
 

 Aktuální informace na telefonním čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 


