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Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Dubáčku jsem vás informovala o několika stavebních akcích, jejichž realizace byla
zahájena v průběhu letních prázdnin. Jednou z nich je výstavba bezbariérového chodníku na trase
Nedamovská, Požárníků, Českolipská. V posledním srpnovém týdnu, kdy píši tento sloupek, již byl
kompletně položen a plně využíván celý úsek chodníku v Nedamovské ulici, hotový byl i úsek v ulici
Požárníků a Českolipské. Ve fázi před položením kamenné dlažby se nacházel chodník vedoucí přes parčík
u kostela. Mohu konstatovat, že na řadě už jsou více méně pouze dokončovací práce, a že nic nebrání tomu,
aby stavba byla dokončena v řádně dohodnutém termínu, tedy do 30. září letošního roku.
Přibližně v polovině srpna byla zahájena další z avizovaných stavebních akcí, a to rekonstrukce ulic
Poštovní a Školní. Společnost SaM odstranila původní asfaltový povrch nejprve v Poštovní ulici ve směru
od radnice k poště. Sejmutí povrchu vozovky a rozebrání chodníků bylo prvním krokem, na který naváže
nezbytná rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, na které je připojeno přibližně sto obyvatel.
Rekonstrukci obou sítí provede na své náklady Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen SVS a. s.).
Jak jsem vás již informovala, v rámci prací dojde k přepojení všech padesáti stávajících domovních
kanalizačních a třiadvaceti vodovodních přípojek na této trase, k rekonstrukci čtrnácti revizních šachet a
osazení tří hydrantů. Rekonstrukce povrchů v obou ulicích si vyžádá více než 3 987 tisíc Kč bez DPH.
Úpravou neprojde jen povrch vozovky, ale také chodníky, u nichž dojde ke změně šíře, řešit budeme také
současnou velmi tíživou situaci spojenou se stáním vozidel v těchto ulicích, kde je mnohdy problematické
projet. V souvislosti s probíhajícími pracemi dojde k dočasné a nezbytné úpravě provozu. Jistě jste
zaznamenali, že ve Školní ulici, která je za normálních okolností jednosměrná je nyní po dobu prací
v Poštovní ulici povoleno jezdit v obou směrech. Vzhledem k tomu, že je šíře Školní ulice odpovídá šíři
jednosměrky, dbejte prosím při jejím průjezdu zvýšené opatrnosti a raději zpomalte, aby zbytečně nedošlo
k nepříjemnostem, kterým se rozhodně dá vyhnout. Co se týká vývozu popelnic, budete-li mít jakékoliv
dotazy, kontaktujte prosím sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243, která vám veškeré dotazy zodpoví, a
která po celou dobu prací bude v kontaktu se svozovou společností, které bude předávat aktuální informace.
Děkuji vám, že jste trpěliví, a že dočasná opatření spojená s rekonstrukcí obou ulic chápete a respektujete.
Další z akcí, která v posledních týdnech probíhá, je rekonstrukce objektu čp. 139 na Masarykově náměstí,
nebo chcete-li „Lékárny“. Ta prochází již druhou etapou rozsáhlé rekonstrukce. V minulém roce investovalo
město více než 430 tisíc korun do výměny okenních a dveřních výplní. Letos přišla na řadu fasáda. Protože
se dům čp. 139 nachází v městské památkové zóně, musí jeho výsledná podoba i použité materiály
odpovídat specifikacím uvedeným v závazných stanoviscích místně příslušného orgánu památkové péče.
Pro účely zadání nezbytných oprav byl zmíněný dům rozdělen do tří objektů. Jeden tvoří průčelí z náměstí –
označován je také jako hlavní budova, druhým objektem jsou dvorní fasády (jde v podstatě o dvorní fasády
téže budovy, rozšířené dvěma přístavky) a třetím je dvorní budova, to je samostatná stavba, k níž je připojen
asymetrický štít hospodářské budovy náležící k sousední radnici. Součástí oprav, které právě probíhají, bude
i oprava nadstřešní části zdiva tří komínů, odbourání a zaslepení šesti komínů a oprava související části
střešního pláště. Práce realizované v letošním roce by měly přesáhnout částku 600 tisíc korun. Dvorní fasády
se v celém areálu čp. 139 vyznačují nejvyšším stupněm narušení, proto se počítá s jejich celkovou obnovou.
Hlavní budova, která pohledově zasahuje do náměstí je již hotová, a musím říci, že jsem s výsledkem velice
spokojená. Původní barevná variace, která fasádu pokrývala, byla zvolena velice nevhodně, současný stav
podstatně více odpovídá skutečnosti, zachycené na starých pohlednicích.
A závěrem ještě jedna pochvala, kterou bych ráda vyjádřila majitelům vozidel parkujících na náměstí.
V posledních týdnech totiž začali svá vozidla parkovat šikmo k domům, nikoliv souběžně s nimi, což
přineslo značnou úsporu místa a počet míst k parkování se tak přirozeně navýšil. Osobně to vnímám jako
velice dobrý nápad.
V novém školním roce budou po dlouhé době v naší ZŠ otevřené dvě třídy s prvňáčky, které jsme poprvé
přivítali ve školních lavicích prvního září. Všem jim přeji mnoho úspěchů a radosti z učení. A co popřát nám
ostatním? Snad jen hezký a teplý zbytek léta a přívětivý začátek neúprosně se blížícího podzimu.
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