
REKONSTRUKCE UL. 9. KVĚTNA V TELČI V ROCE 2014 

Změny vyznačeny červeně. 

Rámcový harmonogram: 

• Zahájení stavby 3. 3. 2014. Stavbu kruhových objezdů a rekonstrukci komunikace bude 

provádět firma STRABAG – stavbyvedoucí Martin Liščák. Stavbu vodovodu a kanalizace 

včetně domovních vodovodních a kanalizačních přípojek bude provádět firma VHS Bohemia – 

stavbyvedoucí Ing. Karel Marcinko.   

• 3. 3. – 31. 3.  –  uzavírka části ul. 9. května  od ul. Komenského po křižovatku ul. Hradecká x 

Na Hrázi (včetně).  Průjezd bude umožněn ul. Komenského a ul. Dačická.  

• 1. 4. – 9. 6. – uzavírka celé ul. 9. května od křižovatky ul. Dačická, Kostelnomyslovská, 

Hornomyslovská  (včetně) po křižovatku ul. Hradecká x Na Hrázi (včetně). Průjezd bude 

umožněn ul. 28. října přes provizorní panelovou cestu do ul. Dačická. Pro vozidla do 3,5 t 

bude nejpozději od 10. 6. otevřen úsek z ul. Na Hrázi do ul. Hradecká a průjezd od 

ul. Na Hrázi do ulice 9. Května k ul. Křížova a ul. Komenského.   

• 10. 6. – 29. 8. Uzavírka části ul. 9. května od křižovatky ul. Dačická, Kostelnomyslovská, 

Hornomyslovská  (včetně) po křižovatku ul. Komenského.  

REKONSTRUKCE VODOVODU  A KANALIZACE   

• 5. 3. – 18. 5.: v tomto termínu budou probíhat práce na rekonstrukci vodovodu  a kanalizace 

včetně vodovodních a kanalizačních přípojek. Stavební  práce bude provádět firma VHS 

Bohemia se stavbyvedoucím Ing. Karlem Marcinkem – tel. 608 040 027. O odstávce vody 

bude občany informovat prováděcí firma.  

KOMUNIKACE  

• 3. 3. – 29. 8.: průběžně bude probíhat výstavba kruhových objezdů   a po  ukončení 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace na výše uvedeném úseku bude pokračovat sanace 

podloží  a následně práce na jednotlivých konstrukčních vrstvách komunikace. Finální 

zakončení stavby bude 29. 8. 2014.  Tyto stavební  práce bude provádět firma STRABAG se 

stavbyvedoucím  Martinem  Liščákem tel. 606 657 107.  

CHODNÍKY 

• Způsob/rozsah provedení rekonstrukce chodníků je závislý na poskytnutí dotace ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury. Město Telč podalo v lednu 2014 žádost s tím, že informace o 

přijetí či nepřijetí dotace bude známa v květnu 2014. Pokud bude dotace poskytnuta, budou 

chodníky kompletně rekonstruovány po položení obrub komunikace. Předpoklad srpen – 

listopad 2014 

 


