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DŮVODY NUTNOSTI OPRAV

• Havarijní stav kanalizace a vodovodu

• Souběžně probíhající stavba nové budovy nemocnice

• Poškozený povrch vozovky

• Nekoncepčně využitý prostor před SBD

• Parkování a bezpečnost silničního provozu

• Lipová alej na hranici životnosti



CÍLE REVITALIZACE

• Moderní a reprezentativní prostor pro občany 

i návštěvníky města

• Zajištění bezpečnosti silničního provozu i 

chodců

• Koncepční a udržitzelná péče o zeleň 

• Návaznost na novou budovu nemocnice



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

• Termín oprav: duben – říjen 2021

• Úsek od J. K. Tyla po Dr. Janského 

• Náklady: 20 mil. Kč bez DPH

• Zhotovitel: EVT Stavby s. r. o.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

• Kácení stromů: březen 2021

• Rekonstrukce jednotné a dešťové kanalizace: duben – červenec 2021

• Rekonstrukce vodovodu: srpen – září 2021

• Rekonstrukce vozovky: říjen 2021 

• Oprava chodníku: dle situace

• Úpravy a výsadba zeleně, úpravy veřejného prostoru: dle počasí



JEDNOTNÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE     duben – červenec 2021

• Stávající jednotná kanalizace vedena v chodníku při severní straně ulice

• Nová kanalizace bude vedena středem komunikace 



VODOVOD    srpen – září 2021

• Výměna stávajícího vodovodu v úseku od domu 

č.p. 1191/19 za křižovatku s ul. Dr. Janského

• Za výměnu vodovodu bude zodpovídat 

Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

Ilustrační obrázek



REKONSTRUKCE VOZOVKY    říjen 2021

• Výměna asfaltového povrchu s případnou sanací podkladu

• Šířka komunikace 9 m 

• piktokoridor 1,25 m + vozovka 6,5 m + piktokoridor 1,25 m

• 1x přechod pro chodce – naproti vstupu do nové nemocnice

• 2x místo pro přecházení – naproti Charitě a naproti budově bývalé polikliniky

• Součástí nízký dlážděný retardér s pozvolným vyvýšením o 8 cm

• Úprava autobusových zastávek 

• Směrem do centra na stávajícím místě, směrem z centra přesunuta až za nový přechod pro chodce

• Nový sjezd z ul. Svitavská vpravo od Stavebního a bytového družstva

• V potřebných místech budou upraveny nebo doplněny chodníky



Ilustrační obrázek Stávající stav



PARKOVÁNÍ A PROSTOR PŘED SBD

• Stávající podélné parkování na okraji vozovky již nebude povoleno

• Tvorba podmínek pro zachování plynulosti provozu a bezpečnosti cyklistů

• Navržena nová parkovací stání

• vlevo od budovy SBD v návaznosti na komunikaci ul. Údolní

• vpravo od budovy za nově navrženým sjezdem z ul. Svitavská

• Termín provedení výše uvedených úprav závisí na případném 

schválení podané dotační žádosti

• Realizaci tak lze očekávat v průběhu letošního roku, nebo v roce 2022. 

• Na základě společného jednání se zástupci Společenství vlastníků 

jednotek domu Svitavská 1189 se stavební práce ani jakékoliv

úpravy nedotknou prostoru za bytovým domem. 





VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

• Nutná výměna důvodu nevyhovujícího umístění stávajících 

stožárů a starého vedení kabelů nízkého napětí

• Nové kabely budou uloženy podél obrubníku cesty 

v zeleném pásu, dle možností vzhledem k inženýrským 

sítím

• Nové lampy budou podobného typu jako v ulici 

Lanškrounská

• Finální výška osvětlení bude řešena v rámci připravované 

projektové dokumentace po konzultaci s projektantem 

komunikace a krajinářským architektem



OBNOVA ZELENĚ A STROMŮ 

• Úprava zelených pásů s navrženým umístěním půdopokryvných keřů či odolných 

půdopokryvných růží, vhodné druhy trvalek a okrasných travin

• Kácení celkem 15 vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela po křižovatku s 

ulicí Dr. Janského poblíž prodejny Penny

• Kácení bude zahájeno v polovině března, nutné počítat s dopravním omezením během víkendů

• Následná nová výsadba 38 stromů 

• Bessoniana – Trnovník akát (Robinia pseudoacacia Bessoniana)

• Obvod kmene při výsadbě 16 - 18, 18 - 20 cm, výška 4 - 4,5 m, vzájemné rozestupy cca 5-6 m.





Bessoniana – Trnovník akát

(Robinia pseudoacacia Bessoniana)

• Navržen pro výsadbu v ul. Svitavská

• Pravidelně rostoucí kompaktní koruna

• Neobsahuje téměř trny a téměř nekvete

• omezena tvorba semen, a následná schopnost množení

• Dobře snáší zpevněné povrchy v okolí, zasolení, 

letní sucha a přísušky,

vysoké teploty

• Aktuálně netrpí

vážnějšími chorobami

či škůdci

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

• Skutečně invazní dřevina

• Šíří se do okolí výmladky nebo semeny

• Problém ve volné krajině nebo ve velkých 

neudržovaných areálech.

• Tento akát ale do ulice Svitavská 

nenavrhujeme!



PROSTOR PRO DOTAZY


