Zpravodaj č. 11/2012, vydán dne: 2. listopadu 2012

OÚ informuje
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na domácí netříděný odpad budou zpřístupněny
v sobotu 24. listopadu a v neděli 25. listopadu:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ od 8 do 16 hodin
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě celý den.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!
Ve stejném termínu mohou občané vedle kontejnerů odevzdat také nebezpečný odpad.
Dále upozorňujeme občany, že DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NEPATŘÍ
PNEUMATIKY.
Dne 5. listopadu od 7:30 do 9:30 nepůjde elektřina v obci Meclov v ulici k Otovu.
Dne 6. listopadu od 11:00 do 14:30 nepůjde elektřina v obci Meclov část kolem křižovatky
u prodejny K+B.
Dne 6. listopadu od 11:00 do 14:30 nepůjde elektřina v obci Dolní Baldov v objektech stájí
a obce.
Ve dnech 27. listopadu, 4. a 7. prosince bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

Rekonstrukce silnice II/196
Ve středu 10. října byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný průtah obcí Meclov.
Informace k rekonstrukci:
Zahájení stavebních prací:
Ukončení prací:
Investoři:

Technický dozor:
Projektant:
Manager projektu:
Zhotovitel:

9. července 2012
9. října 2012
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Obec Meclov
Chodské vodovody a kanalizace a.s.
Antonín Beck
ARCADIS Bohemiaplan s.r.o.
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Silnice Horšovský Týn s.r.o.

Stavba byla rozdělena na dva úseky.
V prvním úseku bylo třeba přistoupit k úplné rekonstrukci stávající vozovky včetně
podkladních vrstev, aby bylo možné nově uspořádat niveletu komunikace. V některých
částech 880 metrů dlouhého úseku bylo nutné kvůli neúnosnému podloží provádět sanace.

Kvůli kolizi plynového řadu a konstrukce komunikace, musel dodavatel přeložit plynové
potrubí. Z důvodů častých oprav byl vyměněn vodovodní řad a přípojky. Nově bylo vyřešeno
odvodnění vpustí. Po obou stranách silnice byly položeny betonové obrubníky s přídlažbou a
částečně byly zrekonstruovány, částečně nově zřízeny chodníky s povrchem ze zámkové
dlažby příp. s asfaltem.
Všechny místní komunikace i nemovitosti byly napojeny na opravenou vozovku, na kterou
bylo závěrem provedeno dopravní značení a kolem níž byly osazeny dopravní značky.
V druhé části rekonstrukce, v úseku v délce 396 metrů vedoucím od mostu směrem na
Poběžovice, byl odfrézován asfaltový povrch, následně vyměněna ložná a obrusná vrstva.
Byla provedena úprava armatur do nové nivelety a krajnice. I zde byly práce zakončeny
vodorovným značením.
Finanční náklady:
Celková cena stavby
z toho SÚSPK (vozovka, plyn)
z toho dotace EU fondy
náklady obce Meclov
(chodníky, zeleň)
Chodské vodovody a
kanalizace (výměna
vodovodního řadu a přípojek)
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