
DŮLEŽITÁ  INFORMACE č.2 

pro obyvatele ulic V dolině, U potoka, Ve svahu I, Ve svahu II a Prudká. 
 

Zásadní oprava ulice Ve svahu I, plánovaná od roku 2010, bude konečně po velkém úsilí  

Komise místní části Jaroslavice a několika odkladech na konci března zahájena !!  

Vlastní realizaci zastřešuje Odbor dopravy MMZ, stavbu provede fa JASY Vsetín s.r.o.  

Bohužel to s sebou nese některé komplikace a omezení, ale výsledek bude na mnoho let,  

kdy nebudete vjíždět do děr a mít špinavá auta nebo boty.  

Informace od fy JASY ze dne 17.3. a 25.3.2020 : 
Stavba je rozdělena na tři etapy. V první fázi zahájí 30.3. vodaři rekonstrukcí vodovodního řadu, která 
by neměla příliš omezit provoz jinde než v ul. Ve svahu I. Souběžně zde začnou probíhat přípravné 
práce na komunikaci. V druhé etapě se jedná o úplné uzavření ulic U potoka, Prudká, Ve svahu I., Ve 
svahu II.  
 

Zahájení II.etapy 14.4.2020 - výkop, uložení šachet a potrubí, zásyp potrubí a šachet dešťové 

kanalizace v ulici Prudká. Tzn. ÚPLNOU UZAVÍRKU křižovatky ulic V dolině, U potoka,  

Ve svahu I a Prudká. Ulice V dolině bude průjezdná pouze k domu č.p. 205.  

Do ulice U potoka nebude po dobu této uzavírky umožněn příjezd. Uzavírka této 

křižovatky bude trvat cca  5 - 10 dní.  
27.4. – 30.4.2020    zpevnění zemní pláně vápněním v ulici Ve svahu I.  -  pouze ulice U potoka bude 
průjezdná   
25.5. – 27.5.2020    pokládka živičných povrchů  
  
Uzavírka dle etapy III obsahuje uzavírku ulice Ve svahu I. tak, že ulice Prudká a Ve svahu II bude 
průjezdná. Ulice Ve svahu I bude uzavřena, po dohodě se stavbou bude možný vjezd časově omezený. 
Uzavírky budou v termínech: 
14.4. – 30.4.2020  
4.5. – 25.5.2020 
  
Přístup k RD bude ve všech etapách zabezpečen. 
  
Zhotovitel stavby si vyhrazuje toleranci 10-ti dnů v realizačních termínech a termínech uzavírek. 
Skutečné termíny budou oznámeny s předstihem minimálně 5-ti dnů.  
  
  Jiří Věžník - stavbyvedoucí 
  JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín 
  GSM brána: +420 605 201 214 
 

Dlouhodobá uzavírka se dotkne především domů č.p. 181, 190, 201, 202, 203, 206, 210, 213, 216, 220, 221, 
222, 225, 229, 236, 290, 305, 310.  

Po dobu rekonstrukce je nutné zachovat průjezdnost pro vozidla stavby.  

Tzn. NEPARKUJTE v ulici Svažitá v úseku od „partyzána“ přes křižovatku s ulicí V dolině a 

následně v ulici V dolině až po křižovatku Ve svahu I – Prudká. Možnost parkování je na 

Návsi, ale hledáme i další místa. 

Datumy budou pravidelně aktualizovány, sledujte vývěsky v dolní části a stránky 

www.jaroslavice.cz   

Děkujeme za pochopení, děláme to pro vás. 

Komise místní části Jaroslavice 

http://www.jaroslavice.cz/

