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Informace říjen 2022
Vážení spoluobčané,
opět Vám předám několik důležitých informací k nastávajícímu období a dění v obci. Stavba
kanalizace je téměř hotová a v současné době se již mnozí z Vás za určených podmínek
připojují, protože čistírna odpadních vod je již plně funkční a začíná pracovat. Zbývá ještě
úklid po stavbě a především oprava poškozených povrchů komunikací stavbou. Tato akce
bude opět velmi náročná pro organizaci života v obci, především však na pohyb vozidel po
komunikacích. Obec pro tuto akci vyhlásila výběrové řízení na zhotovení nových povrchů,
tedy ne jen oprava nad výkopem ale v celé šíři vozovky, je zpracován projekt oprav, uzavřena
smlouva s dodavatelem prací. Před zahájením oprav proběhne v různých částech obce oprava
kanálových vpustí a poškozených obrubníků, někde i přidání obrubníků, ustavení kohoutů
vodovodních přípojek a kanalizačních šachet v komunikacích. Opravovat se budou všechny
místní komunikace v obci, kromě krajské, která je již hotova a na ní proběhne pouze
dokončení oprav nájezdů k nemovitostem, které stavba poškodila. Samotná oprava
komunikací pak proběhne ve dvou etapách.
Termíny jsou stanoveny následovně:
-

-

14. 11. - 23. 11. 2022 bude probíhat studená recyklace (mletí komunikací), mletí začne
od spodních bočních místních komunikací směrem od ČOV ke krajské silnici,
následně hlavní místní komunikace, v posledním kroku se přejede na místní
komunikace směrem na Dolní Kounice, po semleté komunikaci by se mělo jezdit
pouze v nezbytných případech, a to až následující den po semletí,
23. 11. - 30. 11. 2022 bude probíhat pokládání asfaltu, princip postupu prací bude
stejný jako u mletí, po položeném asfaltu se nesmí minimálně jeden den jezdit!

Z uvedeného postupu je jednoznačné, že po tuto dobu nebude možné po místních
komunikacích jezdit vozidly. Předpokládáme, že svá vozidla po dobu asi 14 dnů budete
nuceni zaparkovat kolem státní silnice, kde snad bude místa dost. Také bych Vás chtěl
požádat, aby jste, pokud máte objednaný nějaký dovoz materiálu do domu (dřevo, uhlí,
stavební materiál apod.), tuto akci neplánovaly v této době a posunuli termín před nebo po
realizaci. Ze stejného důvodu bude posunuta zastávka autobusu k rozhledně a nebude
proveden svoz odpadů. Odpady budou odvezeny v 45.týdnu před a v 48.týdnu po realizaci
oprav komunikací. Omezen dovoz balíků a pošty bude také a zde se předpokládá vyzvednutí
zásilky v nějakém místě na státní silnici, dle Vaší domluvy s dopravcem. Čeká nás tedy opět
velmi náročné období, a proto Vás chci požádat o maximální pochopení a strpění tohoto
stavu, který v uvedených termínech nastane. Výsledkem potom budou řádně opravené
povrchy komunikací v obci.
Nyní ještě pár slov k financování celé opravy. Jak již jsem uvedl výběrovým řízením byla
stanovena cena 5,6 milionu korun. Hrazení bude provedeno sdružením prostředků ze stavby
kanalizace a úvěrem obce Hlína. Investorem stavby kanalizace je SVaK Ivančice a v případě
oprav komunikací obec Hlína, zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo smlouvu o převodu

investování na svazek, s možností čerpání financí z úvěru svazku od České spořitelny za
výhodných podmínek.
Blíží se nám tedy ukončení dlouho plánované, připravované a důležité akce. Obec Hlína bude
schopna řádně doložit, jak provádí likvidaci odpadních vod. Předpokládám, že většina z Vás
se co nejdříve na odpadní řád připojí a již nebudou v různých místech pod obcí smradlavé
bažiny vytékající z dešťové kanalizace. Obec Hlína pro Vás v tomto směru zajistila
maximální podporu od projekčních záležitostí, stavebního povolení až po zajištění možnosti
pořízení materiálu na stavbu přípojky v obci. Za obecním úřadem je pro Vás k dispozici
zásypový materiál, a tak již záleží jen na Vás, kdy pomůžete připojením na kanalizaci
životnímu prostředí v okolí obce.
Materiál, který pro Vás obec zakoupila a je uložen na odpadním dvoře, o kterém jste byli
informování je téměř odkoupen. Zbývá několik kusů z dodávky, která měla garantovanou
cenu do konce měsíce října. Vyzývám Vás, kteří o materiál mají zájem a plánují připojení až
v jarních měsících k odebrání nyní. Vydávat se bude ještě každý týden pondělí, středa a pátek
od 17 do 18 hodin do konce měsíce října. V dalším období pouze po domluvě. Uvidíme, jaký
bude do budoucna ještě zájem a zda bude potřeba ještě tento materiál nakoupit. Zde by bylo
dobré dát na obec vědět, zda počítáte v budoucnu s nákupem v obci a v jakém množství nebo
si materiál pořídíte sami a jinde, abychom podle toho mohli usoudit, zda se touto záležitostí
zabývat. Cena materiálu už asi bude vzhledem k vývoji ekonomické situace jiná.
Po volbách nově zvolené zastupitelstvo a vedení má tedy za úkol dokončit akci kanalizace a
připravit se na úpravu veřejných prostranství po stavbě. Zde si ale ještě nějaký čas počkáme,
protože podle posledních informací by v druhé polovině příštího roku měla proběhnout
rekonstrukce elektrických rozvodů a veřejného osvětlení v obci. Nemá tedy význam nyní
opravovat chodníky, které se výkopy pro kabely opět poškodí. Co se týká komunikací, tak ty
by již poškozeny být neměli, protože již před opravou proběhlo položení tvz. chrániček. A
pokud se tak z nevyhnutelných důvodů stane, tak dle plánů jen v malém procentu případů. Při
rekonstrukci elektřiny také proběhne pokládka chrániček pro optické kabely k možnosti
připojení každé domácnosti k internetu. Tedy ještě jedna velká akce a potom snad již dojde
k úpravám a zkrášlení veřejných prostranství.
Tolik tedy k postupu prací a dalším vývoji v následujícím období. V závěru mi dovolte
poděkovat Vám všem spoluobčanům za prozatím vstřícný a bezproblémový postoj
k prováděným stavbám, které Vám znepříjemňují život v obci. Věřím, že tomu tak bude i
nadále a společně v klidu dokončíme vše plánované. Za to velké poděkování.
Hlína 24.10.2022
…………………………………..
Miloš Dostalý – starosta obce

