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Informační list č. 1 – stavba Oprava místních komunikací kolem Obecního úřadu 2022 
 
Vážení spoluobčané, 
touto cestou bychom Vás rádi informovali, že naše obec v těchto dnech slaví velký úspěch. Jako 
jedna z mála obci jsme získali dotaci ve výši 5,3 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na 
projekt „Oprava povrchu místních komunikací“, který řeší opravu povrchu místních komunikací 
v nejstarší části (jádru) obce. Dle platného pasportu místních komunikací se jedná celkem o 
deset komunikací, které se rozbíhají paprskovitě od budovy Obecního úřadu do tří hlavních 
směrů (viz přiložená mapa). Jejich celková délka je bez mála 1 km.  

Celkové náklady této stavby by dle uzavřené smlouvy o dílo měly být 7.030.820,- Kč, dotace by 
měla být 5.298.601,- Kč, vlastní zdroje obce 1.732.219 Kč. Obec bude vlastní zdroje řešit 
bankovním úvěrem. Další předpokládané náklady této akce jsou 96.800,- Kč na technický dozor 
investora. Stavbu bude realizovat společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Stavba by dle dohody se zhotovitelem z dnešního dne (pondělí 13.06.2022) měla být zahájena 
ve středu 15.6.2022. Z tohoto důvodu Vás chceme požádat o součinnost a spolupráci. V první 
řadě Vás chceme požádat, aby z obecních pozemků kolem Vaší nemovitosti byly odstraněny 
veškeré vozidla, vozíky, květináče, lavičky, okrasné kameny apod. Vše musí být vyklizeno, aby 
bylo možné zahájit a provádět stavbu.  

V první etapě, která by měla začít 15.6. a trvat do 4.7.2022, by zhotovitel měl stavbu provádět 
v úseku od napojení na krajskou komunikaci III/3866 kolem OÚ, ke kapličce, a dále pak po 
nemovitost čp. 45. Jde o prostranství, na kterém se každý rok konají krojované hody. Dle 
uzavřené Smlouvy o dílo by toto prostranství mělo být opraveno právě do data 4.7. tak, aby 
hody proběhly již na opraveném. V souvislosti s touto první etapou Vás upozorňujeme, že 
tento úsek (viz mapa níže) bude neprůjezdný stejně jako o hodech. Nebude tedy možné se 
vozidlem dostat k Vaší nemovitosti, náhradní parkování obec vyčlenila u bývalého kravína. 
Ostatní komunikace budou v průběhu I. Etapy průjezdné. 

 Předem se omlouváme se za omezení související s průběhem této stavby, ale věříme, že tato 
akce významně přispěje snížení prašnosti v centru obce, zlepšení komfortu pro řidiče, chodce, 
cyklisty a občany obce. 

O dalším postupu prací Vás budeme informovat. 

V případě, že budete potřebovat více informací o stavbě případně o omezení souvisejících se 
stavbou, neváhejte mě kontaktovat (tel. 725 016 886). 

 
Ve Hvozdci dne 13.06.2022 
    

Ing. Michaela Košvicová  
Starostka obce 
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Červeným šrafováním je na mapě znázorněna I. ETAPA Opravy místních komunikací, která by 
měla trvat od 15.6.2022 do 04.07.2022 
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