
TISKOVÁ ZPRÁVA – OPRAVA OPĚRNÍ ZDI V HLAVŇOVĚ 

V poměrně silném informačním tichu ze strany investora (tj. Královéhradeckého kraje 
a Správy a údržby silnic) začne v úterý 7. 7. 2015 stavba opravy opěrné zdi v dolní 
části Hlavňova (u Rotterů). 

Rozhodnutí o uzavírce nám bylo doručeno včera odpoledne, informace o uzavírce 
byla okamžitě předána osadnímu výboru, nicméně pouze obecná, neboť konkrétní 
informace nemáme. Rozhodnutí o uzavírce je přílohou tohoto článku. 

V rámci jednání se zástupci investora se nám dnes podařilo získat nepatrně 
přesnější zprávu od p. Šťavíka ze SÚS, který má stavbu "na starosti". 

Dobrý den, 
Akce III/30321 Hlavňov – opěrná zeď začíná 7.7.2015 a končí 27.9.2015. Stavbu 
provádí -SOVIS CZ a.s. Hradec Králové, stavba se bude provádět za úplné uzavírky, 
částečná uzavírka  nelze, protože bude velký výkop u opěrné zdi a navíc v ose 
komunikace vede vodovod, který se bude překládat a na začátku zdi se dělá nový 
propustek přes celou šířku komunikace. Autobusová doprava je vedena přes Suchý 
Důl – viz Rozhodnutí č.j. 36211/15/DSH, které vám bylo doručeno. Práce budou 
probíhat v prodloužených směnách, zhotovitel se bude snažit o co nejrychlejší 
průběh. 
V příštím týdnu bude svolána schůzka za účasti zhotovitele, zda by nebylo možné 
nějaké nouzové řešení objízdné trasy pro místní obyvatele. Uvidíme. 
Šťavík Zdeněk, SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
 
Bohužel, informaci o objížďkovém jízdním řádu BUS jsme dosud (!!!) neobdrželi. 
Doufám, že ji dostaneme co nejdříve, a budeme Vám ji moci předat. 
 
Doufám, že i přes všechny komplikace pramenící z překvapivého skoku do realizace 
stavby, bude vlastní realizace probíhat bez problému, a vše se podaří zvládnout ve 
sjednaném termínu nebo před ním. V tuto chvíli jsme nuceni odložit práce na opravě 
komunikace vedoucí přes Hlavňov do doby dokončení stavby. Není nyní myslitelné, 
abychom provedli nutné překopy pro odvodnění komunikace a opravy mostků a 
propadlých propustků. Tuto akci jsme nuceni odložit na měsíc září. 
 
Jakmile zjistíme jakékoliv další podrobnosti o této akci, pošleme informaci ihned k 
Vám do území. Byť nejsme viníky současné situace, přesto se omlouváme všem za 
vzniklé komplikace. Budiž nám útěchou, že tato akce, po které jsme společně s 
občany Hlavňova volali od roku 2011, bude zrealizována a nedojde k neřízené 
destrukci zdi při běžném provozu. 
 
J. Škop, místostarosta 
 


