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REKONSTRUKCE ul. ZA VILLOU a V KOLONII 
 
V pondělí 10. 2. 2020 
byla zahájena 
rekonstrukce ulic Za 
Villou a V Kolonii. Práce 
byly započaty v ul. Za 
Villou a to odstraněním 
stávajících chodníků a 
přípravou na nové. 
Stejný postup byl zvolen 
v ul. V Kolonii. V této 
chvíli je stále možná pro 
občany v těchto ulicích 
chůze a jízda po 
stávající silnici, vše samozřejmě s přihlédnutím na 
bezpečnost a dopravní značení na stavbě! 
 
INFO ZE STAVBY 
V rámci probíhajících prací, viz. výše, došlo po odkrytí 
svrchních vrstev komunikace k zjištění, že stávající 
systém dešťové kanalizace je v havarijním stavu a není 
možná jeho úprava, tak aby došlo pouze k obnově. 
Kanalizace je v této ulici kameninová a podepsal se na 
ní nejen zub času, ale i „styl připojování“ a hlavně 
celková únava materiálu.  
Pro další pokračování stavby, rekonstrukci těchto ulic, 
je proto nutná realizace zcela nové dešťové kanalizace. 
Ta bude provedena pomocí tzv. ACO drain, které 
budou od každého svodu vedeny přes chodník a 
následně svedeny do hlavního řadu. Toto řešení je 
například voleno v ul. Rudé Armády. 
 
Vzhledem k výše uvedenému bude předpokládané  
ukončení stavby (květen 2020) posunuto min. o 14 dní. 
 
Děkujeme za pochopení ☺ 
     
NÁDRŽ „RYBNÍK“ NA NÁVSI 
 
Nádrž na návsi byla 
vyčištěna a v tuto 
chvíli můžeme říct, že 
se sem ve větším 
množství „vrátila“ 
voda. Pro úplné 
obnovení jsme se 
pokusili vytvořit nový přítok, který by měl napomoci 
dalšímu naplnění nádrže. Stále ovšem záleží na 
počasí, my jsme jen malí techničtí pomocníci. 

 
INFO z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Na posledním OZ konaneném dne 26. 2. 2020 bylo 

připraveno spousty akcí, inestic, které bychom Vám 

chtěli v krátkosti představit: 

✓ Bylo realizováno přepojení/propojení dešťové 

kanalizace na návsi, v parku za autobusovou 

zastávkou, tak aby deš´tové vody z ul. 

Družstevní, Hornická a další z této “lokality” 

byly odváděny do nádrže na návsi. Dosud byly 

tyto vody vedeny okolo nádrže do potoka a 

dále do Třebichovic. Cena realizace 58.000,- 

vč. DPH 

✓ Byla předložena cenová nabídka na 

vypracování projektové dokumentace na 

Přístavbu a rekonstrukci stávající hasičské 

zbrojnice. Nabízená cena včetně inženýrských 

prací a pasportu stávající sbrojnice je 62.500,-

Nabídka byla odsouhlasena. 

✓ Byla předložena nabídka na vypracování 

projektové dokumentace na Rekonstrukci ul. 

Příční a Třebichovická. Nabízená cena ve výši 

52.000,- Nabídka byla odsouhlasena se 

zahájením projekčních prací v 3.Q tohoto roku. 

✓ OZ byla předložena nabídka na pořízení nové 

lanové dráhy na dětské hřiště, včetně dvou 

pružinových houpadel. Nabízená cena 

181.920,- vč. DPH, cena zahrnuje kromě 

prvků i realizaci a vstupní revize. Nabídka byla 

odsouhlasena. 

✓ OZ byla předložena nabídka na opravu 

dešťové kanalizace v ul. V Kolonii. Nabízená 

cena je 484.000,- vč. DPH. Nabídka byla 

odsouhlasena. 

✓ Byla odevzdána první část nového ÚP 

Svinařov, průzkumy a rozbory. Za tuto část 

bude uhrazeno 114.950,-  
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Všechno nás pomalu opouští a došlo bohužel i na naší 

lanovku. Lanovka byla na dětském hřišti cca 15 let a za 

tu dobu určitě posloužila až až, bohužel revize byla, 

vzhledem k jejímu stavu, udělena jen do letošního roku, 

tedy budeme pořizovat lanovku novou. 

Nová lanovka už nebude dřevěná, nově bude ocelová s 

jedním nástupištěm s dráhou cca 20 m.  

Dále nám na hřišti přibudou i dvě nova pružinová 

houpadla ve tvaru berušky a bagříku. 

Věříme, že uděláme dětem radost a následující teplé 

dny si na nšem hřišti o to vice užijí. 

 

 

 

 

 

 

LAMPIONKY 

Stále máme pár volných lampionek, tak neváhejte a 

vyražte s dětmi do divadla. 

MDŽ 

Rok se s rokem sešel a máme tu opět MEZINÁRODNÍ 

DEN ŽEN (8. 3. 2020). Proto bychom na tomto místě 

chtěli všem ženám, maminkám, babičkám, dcerám, 

vnučkám popřát nejen k tomuto dni …. 

VŠE NEJLEPŠÍ ☺ 

 

 

 

 

 

VOK 

Blíží se nám první VOK v tomto roce a to konkrétně  

4. 4. 2020 v čase od 08:00 do 10:00 hod, jako vždy na 

návsi před OÚ. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

OÚ a FCC Regios, a.s. pořádají mobilní svoz 

nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec 

Svinařov. 

Dne 18.  4. 2020 od 11:40 do 12:40 hod na návsi 

před OÚ. 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí 

odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné 

odpady: 

• zářivky a výbojky 

• autobaterie a monočlánky 

• vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů 

• použité fritovací oleje 

• barvy a laky, včetně obalů 

• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí 
chemii 

• nádobky od sprejů 

• staré a nepotřebné léky 

• lednice, TV, PC 
ÚZEMNÍ PLÁN 

V tomto týdnu byla OÚ odevzdána první část nově 

připravovaného územního plánu a to část Průzkumy a 

rozbory. Tento podklad bude dale předán zpracovateli 

Magistrátu města Kladna k vytvoření zadání nového 

ÚP.  

Upozorňujeme občany, že oproti původnímu ÚP nastaly 

v nové podobě změny v některých oblastech, které 

vycházejí z nové podoby zákona.  

Proto pokud máte o tyto věci zájem, bude pro občany v 

určité fázi zpracování možnost, podávat připomínky k 

novému návrhu ÚP. Upozornění o možnosti podání 

přípomínek, bude formou veřejné vyhlášky, na 

internetových stránkách nebo vývěskách OÚ! 
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