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INFORMACE O ZAHÁJENÍ STAVBY PPO

Zhotovitel stavby protipovodňových opatření (PPO) dostal od investora Povodí Labe, s.p., písemný po-
kyn k zahájení stavby ke dni 20.3.2017. Prvním krokem bylo kácení stromů ve vybraných úsecích (cca 1/3 
z celk. počtu). Byly pokáceny stromy na levém břehu (Havlíčkovo nábř.) od ulice Havlenovy po skálu pod 
býv. kasárnami, několik stromů na louce níže Vencl-Servis, na koupališti a podél autokempu. Celkem se 
v této etapě jedná o 54 lip, 3 jehličnany, větší srůst javorů, olší a vrby, po jedné jívě, jasanu a 1 bříze. Pařezy 
těchto stromů budou odfrézovány. Dřevní hmota bude prodána vybranému zájemci. Některé mladší lípy 
by měly být přesázeny. Tímto je vytvořen prostor pro budování jednotlivých protipovodňových zábran, 
které se u  jednotlivých stavebních objektů liší. Více naleznete na bannerech s  grafickým znázorněním 
stavby rozmístěných na 5 místech podél toku, nebo na městském úřadě (pošta).
Časový harmonogram stavby je pro rok 2017 následující:
SO-01.2  – levý břeh, níže dřevěné lávky (Pod Skalami)  ...................................  20.4.-30.6.
SO-01.2-1  – levý břeh mezi lávkou a železným mostem (Havlíčkovo nábř.)  ........     1.7.-30.9.
SO-01.6  – koupaliště a podél autokempu až k fotbal. stadionu  ........................  10.4.-31.5.
SO-02.1-1  – pravý břeh, níže dřev. lávka + louka za Vencl-Servis  ........................  17.4.-30.6.
SO-02.1-2  – pravý břeh, mezi dřev. lávkou a železným mostem  ..........................  20.4.-30.8. 
S tímto prostorovým upřesněním stavby dojde v daných lokalitách k omezení dopravní obslužnosti, prů-
jezdnosti a ke zvýšení hluku a prašnosti. Žádáme občany o určitou míru tolerance k negativním vli-
vům, které s sebou daná stavba v časových úsecích ponese.
Zhotovitel plánuje dokončení stavby PPO Žamberk do konce roku 2018, projekt pak do 10/2019. Při-
pomínám, že prováděcí projekt stavby je závazný pro zhotovitele, je vázán dotačním titulem a vyvstalé 
připomínky, rady a náměty některých občanů ke změně stavby jsou již prakticky nerealizovatelné. Pokud 
se přesto vyskytnou odůvodněné problémy v realizaci stavby, musí je řešit všechny strany zainteresované 
na stavbě, včetně poskytovatele dotace MZe ČR.

Zhotovitel PPO firma NAVIMOR, S.A., by měla předložit před vlastní stavbou vlastníkům dotčených ne-
movitosti, které by mohly být pracovní činností poškozeny, pasport komunikace či stavby k podpisu se 
stavem před stavbou k porovnání případných škod a jejich náhrad.
Více informací k této stavbě a aktuální zprávy budete nacházet na webu města, levý sloupec v sekci 
Protipovodňová ochrana/Výstavba PPO.                Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a kriz. řízení
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dodatečná hydroizolace obvodové stěny, výměna oken
V suterénní šatně „dolní“ základní školy docházelo 
dlouhodobě k výskytu vlhkosti a plísní na východní 
obvodové stěně. Stav původních oken nedovoloval 
účinné větrání a celkově byl prostor šaten zatuch-
lý a nevhodný pro ukládání věcí žáků. V  loňském 
roce došlo k  podřezání problematické stěny a její 
dodatečné vodorovné i svislé hydroizolaci. Poško-
zená vnitřní omítka byla odstraněna a nahrazena 
novou, sanační. Okna do dvora i do ulice byla vy-
měněna, přičemž musely být vzhledem k  tloušťce 
obvodových stěn a řešení historického ostění vý-
razněji stavebně upraveny otvory. Doplnili jsme 
také dosud chybějící parapety. Šatny lze nyní větrat 
a vnitřní prostředí v nich se zlepšilo.
Dodatečná hydroizolace objektů je finančně i tech-
nicky vždy velmi náročná a v některých případech 
ani není možná. Budova základní školy je při svém 
rozsahu a stavu „oříškem“ pro vedení školy i měs-
ta, dotační pomoc na její rekonstrukci v současné 
době není možná. O uvedených problémech víme 
a snažíme se je každoročně řešit v  rozsahu, který 
umožňuje schválený rozpočet.

Celkové investiční náklady: 437.000 Kč vč. DPH.
Ing. Lenka Fránková, vedoucí REUP
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