Info č.19
Ptýrov – od pondělí 20.7. začíná firma stavět čerpací stanici v místní části Ptýrov. Pondělívybetonování dna, úterý- usazení čerpací stanice, středa-vytažení larzenů, čtvrtek- osazení šachty,
pátek- zásyp stavební jámy. Terénní úpravy se budou dělat jako poslední, navezení zeminy a osetí.

Ptýrovec – v pátek 17.7. byl předán hlavní výtlak z Ptýrovce na čistírnu do Mnichova Hradiště. Výtlak
je připraven k propojení.

Maníkovice – od pondělí 20.7. se budou realizovat tlakové přípojky od návsi směrem k oboře.
Konkrétně-Kaiserovi, Šulcovi, Matěnovi, Rozkovcovi, Paluskovi, Tišerovi, Koudová, Juráškovi,
Skramuská, Žitný. Časový harmonogram na vybudování těchto přípojek je týden. Elektroinstalace a
gravitační napojení se může zrealizovat až po vybudování tlakové přípojky. Vystrojení čerpadel
proběhne v půlce srpna.
Poslední se bude realizovat přípojka u Bednářů a Jírů.
Po vybudování přípojek začnou konečné terénní úpravy, včetně oprav stavebních (vše co firma
poničila stavbou). Pokud si všimnete nějakých poškozených věcí, prosím informujte nás.
Braňka – pokračují práce na výstavbě stoky B4. Skála neustoupila. Díky skále se práce velmi zpomalily
oproti plánovanému harmonogramu.
Na spojovací cestě Braňka-Maníkovice se realizují tři revizní šachty.

Nejčastější otázky:
1. Proč kopete tak hluboko v zástavbě, když nikdo z nás nemá podsklepený dům?
Hluboko se kope z důvodu nejníže položeného domu č.p.30. Pokud bychom vyjeli o 1,5 m
výše museli by minimálně tři domy přečerpávat. Vystrojení čerpaček by bylo finančně velmi
nákladné.
2. Jela jsem cestou mezi Ptýrovem a Pýrovcem a navezený recyklát není uválcován. Proč?
Cesta mezi Ptýrovem a Ptýrovcem je polní cesta. Pokud bychom zde natáhli recyklát
finišerem jako na návsi, stálo by to obec 400. 000,- Kč.
Povrch cesty byl strhnutý a navrch navezen recyklát. Až zde bude opravovat firma Žáček
hlavní komunikace, necháme celou cestu ještě přejet vibračním válcem. Nyní recyklát
položila stavební firma v rámci stavby.
3. Kdy se bude realizovat oprava komunikace na Braňce?
Celkem jsou domluvené tři nájezdy na pokládku komunikace od firmy Žáček.
Prvním nájezdem se udělala komunikace v Ptýrově (směr Braňka).

Druhým nájezdem se bude opravovat hlavní komunikace na Braňce (realizace v půlce srpna).
Přes Braňku budou nainstalovány semafory. Autobusové čekárny budou přesunuty jako při
minulé uzavírce.
Třetí nájezd firmy na opravu komunikací bude do Maníkovic a do zástavby na Braňce
(realizace září, říjen).

