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Město Proseč zahájilo realizaci nároč-
ného projektu výstavby 5. etapy kanali-
zace, který navazuje na předchozí etapy 
postupného budování splaškové kanali-
zace v Proseči, Podměstí 

a Záboří. Projekt počítá s odkanalizo-
váním větší části Záboří. Předmětem je 
výstavba 9 nových stok splaškové kanali-
zace z PVC v celkové délce 1,8 km. Na 
novou kanalizaci bude připojeno celkem 
86 nemovitostí.

Projekt je hrazen z prostředků města 
a částečně také ze státních prostředků 
Ministerstva zemědělství, kromě toho 
jednáme ještě o dotaci na kofinancování 
projektu z rozpočtu Pardubického kraje.

Kanalizace bude budována ze dvou 
míst současně. Jeden směr od prodejny 
COOP v Záboří v celé délce ulice Na  
Ručičce a druhý směr ulicí Na Skalce od 
stávající kanalizace ze III etapy. Prioritu 
bude mít budování hlavního řadu v ulici 
Na Ručičce a to i z důvodu, že se jedná o 
komunikaci v majetku a správě Pardubic-
kého kraje.

V místech, kde to šíře komunikace s 
ohledem na další podzemní sítě dovolí, 
bude stará kanalizace nadále funkční a 
bude sloužit výhradně jako kanalizace 
dešťová. V těchto místech vlastníci ne-
movitostí napojí do nové kanalizace 
pouze splaškové vody, které nesmí již 
procházet přes septik. Stávající přípojka 
do staré kanalizace může být vlastníky 
nemovitostí využita pouze pro odvádění 
dešťových vod. Připojení na novou ka-
nalizaci a likvidace splaškových vod bude 
podmíněno vyrušením funkce septiku. 
To znamená, že potrubí pro splaškové 
vody septik obejde, nebo septik bude 
zasypán a splaškové vody přejdou přes 
septik vloženým propojovacím potrubím. 
Pouze v přesně stanovených místech, kde 

nebude možný souběh obou kanalizací 
(čp. 10, 42, 45, 179, 181, 185), bude 
možné vypouštět splaškovou a dešťovou 
vodu do nové kanalizace současně. Tato 
místa jsou předem schválena vodopráv-
ním úřadem Chrudim v rámci vydaného 
stavebního povolení.
Jak bude probíhat výstavba

Jednotlivé části ulic budou uzavírány 
postupně a to takovým způsobem, aby 
vždy zůstal k nemovitosti příjezd z ně-
které strany. Výkop s uloženým potru-
bím bude hned zasypáván a do dalšího 
dne zůstane otevřen pouze konec výkopu, 
který bude zabezpečen proti úrazu.

Téměř se všemi majiteli nemovitostí v 
době přípravy projektové dokumentace 
bylo zkonzultováno místo, kam bude 
umístěna revizní šachta pro připojení do-
movní kanalizační přípojky. Toto místo 
bude možné po dohodě se zhotovitelem 
díla ještě případně upřesnit – kontaktní 
osoba Josef Láznička (viz. kontakty). 

Kanalizace by měla být dokončena, po-
kud nenastanou nějaké nepředvídatelné 
okolnosti, do 30. 11. 2017 a zkolaudo-
vána v prosinci téhož roku. V rámci reali-
zace kanalizace bude v některých místech 
položeno také nové zemní vedení pro ve-
řejné osvětlení a rozhlas.

Během výstavby mohou nastat a již 
nastaly různé omezující dopravní situace, 
krátkodobé výpadky dodávky pitné vody, 
plynu nebo elektrické energie. V těchto 
případech Vás žádáme o trpělivost, neboť 
nejsou všechny podzemní sítě zakresleny 
do mapových podkladů a může dojít k je-
jich porušení. V případě dalších problémů 
a komplikací využijeme k lepšímu infor-
mování občanů informační kanály, jako 
městský rozhlas nebo SMS Infokanál. 
Případné úplné omezení v dopravní pří-
stupnosti k některým domkům v někte-

rých ulicích bude patrné z postupu prací 
a budete na tuto situaci dopředu upozor-
něni zhotovitelskou firmou, abyste mohli 
své dopravní prostředky kdykoli využít. 
Co je nutné zajistit, než se mohu napo-
jit?

a) V případě vysazení nové do-
movní kanalizační přípojky zakončené 
revizní šachtou na hranici pozemku při-
bližně ve shodném místě se stávajícím na-
pojením na starou kanalizaci není potřeba 
žádné další povolení.

b) V případě, kdy se bude připojo-
vací revizní šachta pro danou nemovitost 
nacházet v jiném místě, než je stávající 
připojení na starou kanalizaci (bude jiná 
trasa), je nutné požádat místní stavební 
úřad v Proseči o územní souhlas. Pří-
slušný tiskopis je možné vyzvednout na 
stavebním úřadě, nebo stáhnout na in-
ternetových stránkách města. K podané 
žádosti se přiloží jednoduchý situační 
plánek, na kterém bude znázorněna trasa 
nové kanalizační přípojky, ze kterého 
bude patrné, kudy přípojka povede a přes 
jaké pozemky. Za vydání územního sou-
hlasu se vybírá správní poplatek dle plat-
ného sazebníku. Případné konzultace v 
těchto případech poskytne Josef Soukal, 
DiS. (viz. kontakty) nebo zaměstnanci 
stavebního úřadu.

 Napojení na novou kanalizaci v prů-
běhu stavby je nutné projednat se zástup-
cem zhotovitelské firmy Josefem Láznič-
kou (viz. kontakty).

Odvádění splaškových vod ze všech do-
tčených nemovitosti by mělo proběhnout 
nejpozději do června roku 2018. Do-
movní kanalizační přípojky včetně reviz-
ních šachet po veřejném pozemku, které 
jsou součástí stavby, hradí město vlastní-
kům nemovitostí plně ze svého rozpočtu, 
přestože nejsou součástí poskytnuté do-
tace. Město hradí maximálně jednu pří-
pojku pro jednu nemovitost. Náklady 
spojené s přepojením domovní přípojky 
na soukromé části si hradí vlastníci ne-
movitostí již sami. Zastupitelstvo města 
projedná možnost poskytnutí výhodných 
půjček pro vlastníky nemovitostí na reali-
zaci domovních přípojek v soukromé části 
z Fondu rozvoje bydlení.

Stávajícím platným kanalizačním řá-
dem není dovoleno přečerpávat obsah 
septiku do stávající, ani do nové kanali-
zace. Před zrušením jímky nebo septiku si 
každý vlastník zajistí likvidaci obsahu na 
své náklady jako doposud u ZD Zderaz, 
ČOV Hlinsko nebo jinde.

Základní údaje o stavbě:
Název akce:  Kanalizace Proseč - V. etapa
Investor:   Město Proseč
Zhotovitel:  „Sdružení pro výstavbu kanalizace Proseč – V. etapa“
   (AGILE spol. s r.o. + PP-GROUP.cz s.r.o.)

Zahájení stavebních prací:    9. 5. 2017
Předpokládané ukončení stavební prací:  30. 11. 2017
Předpokládaný termín kolaudace stavby:  1. 12. – 31. 12. 2017
Termín opravy komunikace – ulice Na Ručičce: září 2017
Termín opravy ostatních místních komunikací: říjen – listopad 2017
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Důležité kontakty:
Hlavní stavbyvedoucí:   Jan Čulík, tel. 602 698 392 (AGILE spol. s.r.o.)
Stavbyvedoucí:    Jan Tomášek, tel. 607 027 025 (PP-GROUP.cz s.r.o.)
Trasy přípojek – veřejná část:  Josef Láznička, tel. 702 041 779 (PP-GROUP.cz s.r.o.)
Technický dozor investora:  Ing. Jan Svoboda, tel. 605 503 373 (Město Proseč)
Statutární zástupce investora:  Bc. Jan Macháček, starosta, tel. 777 119 957 (Město Proseč)
     Miloslav Hurych, místostarosta, tel. 608 145 170 (Město Proseč)
Radní zodpovědný za kanalizaci:  Karel Hloušek, tel. 739 452 641 (Město Proseč)
Stavební úřad Proseč:   Bc. Pavel Raba, tel. 468 005 022 (Město Proseč)
Konzultace a metodická pomoc:  Josef Soukal, DiS., tel. 721 467 121 (Město Proseč)
realizace kanalizačních přípojek a připojení v soukromé části  

Kanalizace Proseč - V. etapa
Situace a trasování kanalizace

Dopravní omezení v průběhu výstavby:
Termín uzavírky komunikace III. třídy - ulice Na Ručičce: 9.5. – 30.9. 2017
Termín uzavírky komunikace ulice Na Skalce:  15.5.–19.7. 2017
Termín uzavírky dalších komunikací:   srpen – listopad
 
Zákaz vjezdu není určen pro majitele nemovitostí v lokalitě uzavírky 
a neplatí ani pro jednotky IZS. Přesto platí zvýšená opatrnost a ohleduplnost 
projíždějících staveništěm k probíhajícím stavebním pracím.
Děkujeme předem za pochopení. 


