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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2021
V květnu začne rekonstrukce rybníku
Hlíza, její součástí bude i rekonstrukce
části cesty HC2, která vede přes hráz
rybníku.
Státní pozemkový úřad vypsal výběrové
řízení na dodavatelskou firmu. Do
tohoto řízení se přihlásilo celkem 13
firem. V dubnu bylo výběrové řízení
ukončeno.

Vlastník stavby: Obec Dřevěnice
Zhotovitel stavby: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, Vlašim
Investor stavby: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Praha
Celková vysoutěžená cena: 28 407 535 Kč
Autorský dozor: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto
Technický dozor a koordinátor BOZP : Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., Novodvorská 557,
Trutnov
Předběžný časový harmonogram stavby „Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2
Předání a převzetí staveniště: 27. 4. 2021
Zahájení stavebních prací: 5. 5. 2021
Dokončení stavebních prací: 30. 6. 2022
Předání a převzetí díla: 30. 9. 2022
ROK 2021
Duben: předání a převzetí staveniště – proběhlo dne 27.4.2021. Předmětem jednání bylo:
prohlídka staveniště, předání technických podkladů zhotoviteli, sepsání protokolu o předání
a převzetí staveniště, projednání podmínek dotčených organizací, doplnění kontaktních
údajů, projednání plánu bezpečnosti práce na staveništi, seznámení s plánovaným průběhem
stavby.
Květen: zahájení stavebních prací, stokování zátopy
Červen: přehazování sedimentu
Červen až srpen: bourací práce
Červenec až říjen: odstranění, odvoz a rozhrnování sedimentu
Září až listopad: úpravy na hrázi, patní drén, sedimentační hrázka, do 5.11.2021 dokončení
odvozu a rozhrnutí sedimentu
ROK 2022
Leden: úpravy na hrázi
Únor až květen: stabilizace hráze pomocí kamenů
Březen až červen: budování sdruženého objektu
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Duben: výsadba zeleně
Květen až červen: stavba komunikace - dokončení do 20.6.2022 a do 30.6. 2022 dokončení
stavebních prací a finální terénní úpravy
Červenec až srpen: administrativní práce, geodetické práce, kolaudace stavby
Září: předání a převzetí hotového díla
Další nová část osvětlení v obci
V dubnu vybudovala firma Rydval z Lomnice nad Popelkou novou část veřejného osvětlení u
cesty za vývařovnou. Nyní tam jsou připravená místa na osazení novými lampami.

Kompostéry
Ve středu 5.5. si budete moci vyzvedávat kompostéry podle Vašich objednávek z
jara loňského roku. Kompostér dostanete proti podpisu předávací smlouvy.

Upozornění!
Od 10. května již nebude možné odvážet větve z keřů a stromů k rybníku.
Nové místo na tento odvoz bude obcí určeno zase na podzim tohoto roku.

Malí pomocníci
Nově nasazené stromy u roubenek a u autobusové zastávky se
musí pravidelně zalévat, aby dobře zakořenily. Tohle všechno
ví i malý pomocník Tomášek, který se pravidelně stará o
stromky u roubenky a dohlíží na jejich zalití.
U nově postavené cesty na Větrově se zabudovaly tři nové
lavičky pro kolemjdoucí. I tady vydatně pomáhali s jejich
zabudováním další pomocníci, tentokrát to byl Kubík a
Štěpánek. Doufáme, že všem třem klukům vydrží jejich elán i
do dospělého věku a budou se dál s ostatními starat o to,
aby v Dřevěnici a jejím okolí rostly nové stromy a aby to tady
bylo hezké.

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
 736 279 726
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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