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ZÁMĚR OPRAVY DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Předkladatel: Lubomír Šmíd 

 

Záměr opravy dešťové kanalizace 

 

Rada již dříve projednala záměr opravit dešťovou kanalizaci v úseku od ulice Za Humny až po vyústění 
do potoka u sokolovny. V současné době je zpracována nabídka jedné specializované firmy na 
realizaci opravy části úseku bezvýkopovou technologií (propočet TRASKO cca 2.601 tis.Kč vč. DPH) a 
do od domu č.p. 220 (Peclovi Za Humny) po novou šachtu před RD č.p. 31 (Chlupovi Na Návsi) a bude 
zpracován projekt pro výkopovou část – od RD č.p. 31 až k výtoku do potoka. Zde je zatím odhad ve 
výši cca 2.200 tis. Kč vč. DPH. V rámci výkopové technologie bude zahlouben výtok do potoka o cca 4 
cm a upraven spád potrubí až k šachtě před RD č.p. 31 tak, aby byl co možná nejvíce jednotný (křížení 
s vodovodem, plynovodem,  a splaškovou kanalizací by to mělo umožnit) a dále bude použita 
polypropylénová trouba DN 800 od šachty před RD č.p. 5 (Šmídovi Na Návsi) do šachty u budovy 
Telekomu a dále zvětšen profil ŽB trouby až k vyústění do potoka na DN 1000. Vzhledem 
k minimálnímu krytí a velkému zatížení dopravou na vozovce bude potřeba ještě zpevnit prostor nad 
kanalizací železobetonovou deskou. Vzhledem k finanční náročnosti této akce je tento záměr 
předložen zastupitelstvu. Vzhledem ke stavu potrubí je však nutné tuto zásadní opravu provést co 
nejdříve. Realizace bezvýkopové opravy je určitě možná ještě v letošním roce, termín opravy zbývající 
části bude odvozen od požadavků správního orgánu na způsob povolení opravy resp. zásahu do 
komunikace, v ideálním případě také v letošním roce. Bylo by to žádoucí vzhledem k potřebě vzrostlé 
trávy v parku před sokolovnou v průběhu příští sezóny, případně je možné letos realizovat úsek přes 
park před sokolovnou a v příštím roce úsek přes komunikaci. Toto bude zřejmě požadovat přerušení 
provozu (s výjimkou integrované autobusové dopravy) na 1 – 2 dny a realizaci pokládky přes 
komunikaci ve dvou technologických krocích. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí informaci o přípravě opravy 
dešťové kanalizace, schvaluje její realizaci od podzimu 2017 a bere na vědomí záměr rady pokrýt 
náklady v letošním roce z plánované investice veřejného osvětlení. 
 
 

 


