
Zápis 
Představení projektu stavby „Úprava komunikací, parkování a přístupu 

 do MŠ a ZŠ Klecany“ občanům 
 
 

 
Představení projektu stavby „Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany“ 
(dále jen „projekt stavby“) občanům proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Klecany od 17 hod 
a následně od 18 hod v jídelně školy ZŠ a MŠ Klecany 
 
Přítomni 
MěÚ Klecany: starosta Ivo Kurhajec, Ing. Michal Rathouzský, Blanka Dušková, DiS. 
ZŠ a MŠ Klecany: Mgr. Vladimír Lacina 
Dodavatel stavebních prací: Ing. Ladislav Moravec – STRABAG 
Veřejnost: Občané měst Klecan a Zdib v počtu 40 lidí 
 
 
Pan starosta Ivo Kurhajec zahájil představení „projektu stavby“ a seznámil přítomné občany 
s přípravou a průběhem prací na „projektu stavby“. Poté představil zástupce dodavatele 
stavebních prací (dále STRABAG) pana ing. Moravce. Pan ing. Moravec seznámil přítomné 
občany s rozfázováním postupu prací na „projektu stavby“ do III. etap a s jejich průběhem. 
 
 
1. etapa – 18. 9. – 26. 11. 2017 
Uzavření prostoru mezi vstupem do ZŠ a MŠ Klecany a objekty č. 364, 365, 370. Vstup 

do základní školy bude v provozu. V této etapě se jedná o kácení stromů. Místo kácení 

stromů bude oploceno plotem a nebude přístupno veřejnosti. Žáci školy budou poučeni 

pracovníky ZŠ a MŠ Klecany o bezpečném chování a jednání. Víceúčelový sportovní areál 

a vstup do ZUŠ bude bezpečně zajištěn v místech blízkosti sousedícího plotu kvůli kácení 

stromů. Informace o poučení žáků a označení prostoru bude rozeslána i rodičům 

prostřednictvím el. žákovské knížky. 

2. etapa – 23. 10. – 26- 11. 2017  
Dojde k uzavření příjezdu k ZŠ a MŠ Klecany od ulice Čsl. armády. V této fázi bude příjezd 
k základní škole možný pouze z ulice V Boleslavce.  
 
3. etapa – 27. 11. – 15. 12. 2017 
Bude uzavřen příjezd k ZŠ a MŠ Klecany od ulice V Boleslavce a to včetně parkoviště 
nad vstupem do základní školy. Příjezd ke škole bude možný z ulice Čsl. Armády přes nově 
vybudované parkoviště u vstupu do základní školy.  
 
Pan ředitel mgr. Vladimír Lacina informoval přítomné občany a rodiče ve školní jídelně, 
že žáci byli seznámeni s bezpečným chováním a jednáním v průběhu provádění stavebních 
prací. Informace byla sdělena rodičům prostřednictvím el. žákovské knížky. Dodatečně bude 
rozeslána informace o průběhu skácení stromů.  
 
Poté proběhla diskuse nad mapou „projektu stavby“, při které zástupci města a zástupce 
fa STRABAG zodpověděli občanům jejich dotazy a reagovali na jejich náměty a připomínky.  
  



Dotazy, náměty a připomínky 
 
Jak se dotkne rezidentů při užívání osobních aut v místě bydliště? 
Pro dotčené rezidenty „projektem stavby“ bude zajištěn průjezd k jejich nemovitostem. 
V případě, že z důvodu organizace prací na stavbě bude potřeba průjezd uzavřít, budou 
rezidenti informováni předem vhozením informačních letáků do schránek a jejich vylepením. 
 
Jak se 1. etapa dotkne domu č. 370? 
Ulice před domem bude v průběhu 1. etapy volně přístupná. 
 
Kde bude vedena kanalizace? 
Dešťová kanalizace bude vedena přes dotčené veřejné pozemky, dále 2x kříží ulici 
Čsl. armády. V ulici Na Skalkách bude řešen nátok dešťových vod. Jedná se o komunikaci, 
parkoviště a chodník „projektu stavby“.  
 
Jakým způsobem se bude řešit vznik louží před domem č.p. 370, který ohrožuje dům 
zatopením? 
Vznik louží, se bude řešit spádovostí komunikace, zásobovacím pasem. Úprava bude 
jednotná s „projektem stavby“. 
 
Kde se může parkovat po dobu stavby? 
Parkování je možné v přilehlém okolí. Po dobu „projektu stavby“bude zajištěno průběžné 
vpouštění aut k dotčeným domům, pokud to situace na stavbě „projektu stavby“ dovolí. 
Eventuelně se bude řešit vjezd s pracovníky STRABAG. 
 
V jakých hodinách budou probíhat stavební práce? 
Stavební práce budou probíhat mezi 7 – 18 hod. V době, kdy je zvýšená kumulace dětí 
a rodičů z důvodu příchodu do ZŠ a MŠ Klecany nebude vjíždět na stavbu těžká technika, 
zejména před 7,30 – 8 hod. Fa STRABAG má naplánované stavební práce i na dva víkendy 
v měsíci. Přesná data nebyla upřesněna. Bude se zejména jednat o návoz suti, prácích 
na obrubnících a finálním povrchu.  
 
Dojde k omezení dopravy během stavby a po jejím dokončení? Budou se v ulici 
V Boleslavce dělat zpomalovací pruhy?  
Nákladní automobily budou na stavbu přijíždět z ulice V Boleslavce, menší okolo garáží.  
 
Po dokončení „projektu stavby zůstane způsob příjezdu nákladní dopravy v principu stejný. 
Zásobování pro ZŠ a MŠ Klecany bude vjíždět novou bránou.  
 
Zpomalovací pruhy se v ulici V Boleslavce dělat nebudou. Policie se od jejich užívání 
odklání. Podle potřeb se doplní dopravní značení Zóna s dopravním omezením – zóna 30.  
 
Už to tedy nebude obytná zóna? 
Nevím, dle domluvy bude osloven projektant dopravních staveb , který zvolí jednotnou 
úpravu v lokalitách Boleslavka, Vinice a Na Skalkách. 
 
Jak bude vypadat chodník? 
Chodník bude vyvýšený s ochrannými prvky – sloupky. Dle projektu. 
 
Kudy se bude vcházet do MŠ v průběhu stavby? 
Do MŠ Klecany bude možné vcházet zadním vchodem z ulice V Boleslavce a nebo 
přes garáže po domluvě s majiteli. Bude otevřená boční branka. STRABAG provede pro pěší 
koridor, aby se dalo bezpečně projít. 
  



Jakým způsobem budou řešeny rýhy po opravě veřejného osvětlení? 
Způsob opravy komunikací, které byly poničeny při opravě veřejného osvětlení, se bude 
projednávat. Musí se zvážit několik hledisek, zejména je potřeba vyřešit využití dešťové vody 
a způsob, jejího odvodu a zachytávání (LAPOL). 
 
Jakým způsobem bude prováděno kácení stromů a kolik jich bude skáceno? Jak bude 
vypadat nášlapná plocha? 
Kácení stromů bude prováděno v první části I. etapy od 18. 9. – 26. 11. 2017. Bude 
prováděno pomocí plošiny a jedná se postupné skácení stromů. Požadavek na projektanty 
provedení stavby byl, zachovat co největší možný počet stromů. Ing. Moravec informoval, že 
by mělo být skáceny stromy, které brání stavbě nebo jejichž kořeny mohou být zasaženy. 
Doporučil jejich skácení s ohledem na jílovitou půdu a poškození kořenů při výkopových 
prací a následném pádu stromů v horizontu 3 – 5 let.  
 
Přítomní občané vyjádřili nesouhlasné stanovisko s tak velkým množstvím kácených stromů.  
 
Pan Starosta sdělil přítomným občanům, že plánované množství kacených stromů 
neodpovídá projektové dokumentaci, a že svolá jednání s dodavatelem stavebních prací, 
na kterém se znovu projednají možnosti řešení „projektu stavby“, vedoucí ke zmenšení počtu 
kácených stromů.    
 
Kdy se bude dělat kanalizační řád a jak se budou opravovat poškozené silnice? 
Výstavba kanalizačního řádu se bude provádět v průběhu podzimních prázdnin v době 
do 26. 10. do 29. 10. 2017. Výkop bude hluboký cca 2,5 – 3,5 m. Je zapotřebí poučit děti 
ohledně bezpečnosti. Poškozené komunikace se uvedou do původního stavu, budou mít 
stejný povrch. 
 
Bude uzavřen chodník v ulici Čsl. armády? 
Při výstavbě dešťové kanalizace v ulici Čsl. armády bude chodník uzavřen. Bude zřízen 
provizorní chodník na protější straně a budou zřízeny přechody přes silnici.  
 
Jak to bude s vykopávkami? 
Projekt stavby byl nahlášen Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.  
 
 
 
Na závěr představení projektu stavby pan starosta přítomným občanů a rodičům poděkoval 
za jejich účast a shrnul, že přínosem projektu stavby jsou nové vstupy do školy, nová 
parkovací místa a zvýšení bezpečnosti dětí při příchodu do ZŠ a MŠ Klecany. Zároveň 
přítomným rodičům sdělil, že Městská policie Klecany bude přítomna každý den v místě 
stavby a že i on sám na stavbu bude docházet a eventuelně řešit s občany případné 
problémy spojené se stavbou.  
 
 
 
 
V Klecanech dne 13. 9. 2017  
 
Zapsala: Blanka Dušková, Dis.  
 
 
 
 


