
Teplovod Komenského 2016 

V současné době se v první části ulice J. A. Komenského pohybují pracovní stroje, odkrývají vedení 

centrálního rozvodu tepla a teplé užitkové vody. Tyto rozvody se budou měnit v průběhu léta v celé 

ulici. Hlavní dodavatelem stavby je společnost Erding, a.s. z Brna, která bude provádět vlastní výměnu 

celého vedení, zemní práce bude provádět místní společnost Jiří Hrůza. Práce budou probíhat 

v několika etapách. Každá etapa sebou ponese určitá omezení. 

První etapa začíná na křižovatce s ulicí Kpt. Jaroše po pravé straně ve směru jízdy a povede až do 

parku před druhou základní školou. Práce na vedení teplovodu budou v této etapě probíhat od 25.5. 

do 25.7., dokončení zemních prací (finální úprava povrchů chodníků a parkovacích míst) se může 

posunout. V této etapě dojde v části ulice k výměně vodovodu a vodovodních přípojek. Tyto práce se 

budou z části prolínat s teplovodem a z části se budou realizovat až poté, co bude teplovod hotov. 

Rovněž dojde v této etapě k omezení podélného parkování v ulici a kolmého parkování v plochách za 

chodníkem.  

Druhá etapa začíná v ploše před druhou základní školou a jde dvěma směry. Jeden jde přes příjezd 

k zimnímu stadionu k čp. 928 – 931, příjezd k zimnímu stadionu by neměl být omezen.  Druhý směr 

vede přes park před ZŠ k čp. 912 a 913 až k výměníku tepla u tohoto domu. Výměna teplovodního 

vedení bude probíhat přibližně v době od 20.6. do 20.8. V tomto úseku nebudou omezena parkovací 

místa. 

Třetí etapa se týká všech budov (panelových domů) po levé straně ulice J. A. Komenského  - od ul. 

Kpt. Nálepky až po nákupní středisko Vzor a bytové domy v ul. Pod stadionem. Etapa bude probíhat 

v termínu od 4.8. do 15.9. Etapa zahrnuje i dva přechody přes ul. J.A. Komenského. Omezení provozu 

by nemělo nastat. Při realizaci této etapy dojde k omezení parkování v ul. Pod stadionem a 

podélného stání v ul. J. A. Komenského. Po dokončení teplovodu v této části bude na rohu ulic J. A. 

Komenského a Pod stadionem vybudováno 11 parkovacích míst. 

Nahraní plochy pro parkování jsou plánovány u Hotelu Stadion, před vchodem do sportovní haly a u 

letního stadionu. K omezení dodávek teplé vody dojde od 18.7. do 22.7. v rámci centrální odstávky 

kotelny v ZVVZ a dále v případě potřeby jednotlivého přepojování potrubí, max. dva dny v týdnu.  

Akce přinese omezení pro mnoho obyvatel Milevska na celé léto. Bohužel rozvody tepla a teplé vody 

jsou již za hranicí své životnosti, na některých místech silně zkorodovaná, zarostlá, posledních 5 let se 

vyskytují pravidelné poruchy. Je nutné provést výměnu a vyhnout se přerušení dodávek tepla a teplé 

vody v zimních měsících. 

 Věříme, že chápete nutnost prací a děkujeme za pochopení. 

 


