Informace k rekonstrukcím úvalských ulic a veřejného prostoru, aneb co
nového?
Stav ke dni 10.6.2017
Úvaly jsou stále rozkopané, ale na mnoha místech již začíná být vidět světlo na konci tunelu, přesto
kopání není a nebude konec. Takže, co se děje a bude v nejbližší době dít?

Rekonstrukce průtahu - Riegrova x Dvořákova
Zde jsme zaznamenali opakované dotazy, proč se nedodělají dlažební kostky ve Škvorecké u
budoucích zastávek. Důvod je ten, že jsme nechali pokládku dlažebních kostech zastavit, protože je
firma POHL a.s. nekvalitně položila. Požadujeme po firmě POHL, aby tyto kostky vykopala a přeložila
zcela nově, a to za pomoci kameníků a ne dělníků, kteří to dělali poprvé v životě. To samé se týká již
položených chodníků - i ty budou překládat znovu. Vím, že na nás budete nadávat, ale prostě
odmítáme přebírat (a platit) nekvalitně odvedenou práci.
A kdy se začnou kostky a chodníky předělávat? Mělo by se tak stát v týdnu od 3. července. Zároveň
bude od 19.6. do 31.8. uzavřena křižovatka ulic Dvořákova x 5. května, kde bude kompletně
předělávána kanalizace. Pro občany z 5. května to tedy bohužel bude znamenat opět nutnost jezdit
přes Tuklaty :-(
Od pondělí 12.6. začínáme asfaltovat první letošní várku ulic. Jedná se o tyto ulice:
Pondělí 12.6. - Na Ztraceném Korci, U Starého Koupadla
Úterý 13.6. - U Výmoly, U Kaberny
Středa 14.6. - Kladská, Bulharská, Rumunská, Lužická
Prosím, počítejte s tím, že v den asfaltování a potom do zachladnutí nebudete moci do těchto ulic
vjíždět. Hlídat to bude městská policie a bude v tomto nekompromisní.

Dále od pondělí 12.6. zahajujeme plošné dosadby zeleně do ulic, které jsme rekonstruovali ve
spolupráci se SŽDC již loni, nebo kde právě rekonstrukce probíhá: jedná se o oblast Podemlejna
(Denisova, Vydrova, Sovova), Jiráskova, Riegrova, Čechova, Pražská atd. Osazování ulic zelení bude
znamenat pouze lokální a krátká časová omezení v dopravě.
Oblast Pražské - železniční přejezd
Od této středy (7.6.) je zjednosměrněn provoz na železničním přejezdu. Důvodem je budování zcela
nové dešťové kanalizace neboť jsme při rekonstrukci Jiráskovy ulice zjistili, že stávající dešťová
kanalizace v Pražské ulici je díky létům neudržování zanesená a zcela nefunkční. Toto omezení potrvá
odhadem do konce příštího týdne.
Výmol - hrb ve Smetanově u Prokůpčáku
Zde v současné době běží reklamační řízení, které zřejmě skončí soudním sporem s firmou VOKA
s.r.o., která odmítá své pochybení při zhotovení dešťové kanalizace a podloží rekonstruované

komunikace. Tento úsek necháme opravit v létě, a to v okamžiku, kdy bude plně otevřena ulice
Jiráskova, protože zde bude nutná uzávěra komunikace.

V současné době připravujeme na léto rekonstrukční práce na těchto ulicích: Štefánikova (bude
zahrnovat opravu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace + nový bezprašný povrch), Barákova,
Kollárova v úseku od ulice Boženy Němcové po ulici Erbenova (zde budeme měnit i hlavní
vodovodní řad). Přesný termín v tuto chvíli bohužel ještě neznáme, protože je odvislý od ukončení
potřebných výběrových řízení.
Je nám na radnici jasné, že to v tuto chvíli znamená pro obyvatele našeho města především omezení
a trápení, myslím však že se bude jednat o razantní proměnu Úval k lepšímu.
Přeji všem hezký víkend a děkuji za trpělivost,
Petr Borecký, starosta města

