
 

 

 

 

Svitavy, 17. října 2018 

 

Informace z OŽP 

Dokončení kanalizace v ulicích T. G. Masaryka a Poličská 

Akce zahrnuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ul. T. G. Masaryka, konkrétně v úseku od 

budovy základní školy na ul. T. G. Masaryka až po napojení rekonstruovaných kanalizačních a 

vodovodních řadů na ul. Poličská a Sokolovská. Práce probíhaly od 27. 8. 2018 do 8. 10. 2018. 

Marek Antoš 

Probíhající práce na odstranění havárie na ulici Poličská 

V návaznosti na plánované úpravy povrchu části komunikace na ulici T. G. Masaryka a Poličská a 

výstavby okružní křižovatky před gymnáziem byla provedena kontrola kanalizace na ulici Poličská. Při 

kontrole správce kanalizace, Vodárenská Svitavy s.r.o. zjistil, že stav kanalizace, jejíž stáří je 

odhadované na cca 70 let, je havarijní. Protože je ulice Poličská je komunikací s frekventovanou 

dopravou a bude oprava kanalizace provedena bezvýkopovou metodou, konkrétně tzv. „vložkováním 

inverzní metodou“, kdy je rukávcová vložka ve tvaru hadice ze syntetických vláken nasycena 

pryskyřicí a zatažena do kanalizačního potrubí. Hydrostatický tlak vody zajišťuje dokonalé přilnutí 

vložky k opravovanému potrubí a její vytvrzení je zajištěno ohřátím vodní náplně nebo páry na 

předepsanou teplotu a po předepsanou dobu. V potrubí tak vznikne vystýlka z tvrzeného 

sklolaminátu s výbornými mechanickými i provozními vlastnostmi. Kanalizace se nachází zhruba v 

polovině vozovky, a tak dopravní omezení v případě provádění bezvýkopovou metodou, budou jen 

nezbytně nutného rozsahu. 

Stavební práce byly zahájeny 2. 10. čištěním kanalizace. Od 8. 10. bude zahájena vlastní oprava 

kanalizace, která bude probíhat přibližně po dobu dvou až tří týdnů. Zhotovitel díla, společnost B M H 

spol. s r.o. z Olomouce, bude informovat obyvatele přilehlých nemovitostí o průběhu prací a postupu 

při přepojování kanalizačních přípojek. Stavební práce budou dokončeny do konce měsíce října 2018.  

Lucie Macášková 

Aktuální situace kolem protipovodňových opatření 

Od začátku měsíce února loňského roku probíhají ve větší míře stavební práce na dokončení 

protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě, konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka po 

Komenského náměstí.  

Práce jsou v současné době soustředěny převážně na část toku podél ul. Bezručova, kde zhotovitel 

provádí zkapacitnění a opevnění koryta a výstavbu nových opěrných zdí. V celém úseku je dokončen 

pouze silniční most na ul. Lanškrounská. V červnu letošního roku byla zahájena demolice mostu na ul. 

Říční, což si vyžádalo uzavření průchodu a průjezdu po ul. Říční. Původní termín zprovoznění mostu 

od října byl zhotovitelem posunut na začátek listopadu. Podobné problémy se znemožněním 

průchodu pěších přes řeku Svitavu způsobila souběžná rekonstrukce a výstavba lávek na ul. Mostní, 
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Šafaříkova a Seifertova. Zhotovitel prozatím nezajistil zprůchodnění alespoň jedné z těchto lávek, 

přestože tento požadavek byl ze strany města Svitavy prezentován na kontrolních dnech na této akci. 

V menší míře pak probíhají práce na úseku koryta řeky za areálem společnosti TOS Svitavy.  

Investorem této akce je správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s.p., přičemž na jeho 

spolufinancování se podílí významnou měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu na tuto akci 

uvolní přes 6,5 mil. Kč.  

Termín ukončení celého díla je stanoven až na březen 2019. 

Marek Antoš 

Celoplošná deratizace 

Se začátkem měsíce listopadu se na území města Svitavy spustí celoplošná deratizace zajišťovaná 

odbornou firmou. Město Svitavy zajistí umístění nástrah v domech ve vlastnictví města, ve školách, 

ve školních jídelnách a na plochách veřejné zeleně. Návnada, kterou firma používá je obohacena o 

bezpečnostní složku proti zneužití a proti degradaci ze zevního prostředí po dobu záruky. Souběžně 

s touto deratizací bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy deratizace městské kanalizace. Práce 

budou ukončeny v měsíci prosinci letošního roku.  

Aby deratizace měla co největší účinek, vyzýváme k jejímu zapojení i další subjekty jako jsou bytová 

družstva, firmy a podnikatelé. Uvítáme, když se připojí také obyvatelé rodinných domů a deratizaci 

provedou buď pomocí prostředků zakoupených v drogériích, nebo prostřednictvím některé odborné 

firmy.  

Před vlastním deratizačním zásahem (položením nástrah) je však nezbytné provést účinná opatření 

proti vniknutí hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného a 

živočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba odstranit zbytky 

starých nástrah, včetně staniček či nádob pro jejich umístění. 

Případné otázky zodpoví a další podrobné informace podají pracovníci odboru životního prostředí, 

Městského úřadu Svitavy. 

Iva Hamerská (OŽP) 

 
 

 


