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Rekonstrukce budovy 
radnice

140 let stará budova, kde sídlí MûÚ
Letovice, se koneãnû doãkala. O re-
konstrukci se jiÏ uvaÏovalo dlouho
a vzhledem k tomu, Ïe probíhá za 
úplného provozu, tak se v‰e muselo
peãlivû naplánovat a nachystat.
Kromû stfiechy, podkroví, nov˘ch roz-
vodÛ elektriky, topení budou posunu-
ty nûkteré pfiíãky, dojde k novému
rozmístûní kanceláfií. 

Rekonstrukci provádí firma
Letostav, spol. s.r.o. pracuje se zde 6
dní v t˘dnu na dvû smûny. Celková

ãástka se vy‰plhá na 10,5 milionu ko-
run, hotovo by mûlo b˘t do konce
kvûtna.

Radnice je otevfiena v úfiední dny
v pondûlí a ve stfiedu od 8 hod do 17
hod s polední pfiestávkou od 11.30 do
12.00 hod. V ostatní dny je radnice 
uzavfiena. Ve vyjímeãn˘ch pfiípadech
je moÏnost kontaktovat tajemnici úfia-
du paní Mgr. Lorenãíkovou, tel.: 736
473 736 nebo telefonicky kontaktovat
pfiímo pfiíslu‰ného úfiedníka, kter˘ má
pfiíslu‰nou agendu v popisu práce.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Rekonstrukce pfiehrady
Kfietínka zfiejmû nebude 

zahájena pfied rokem 2020
V loÀském roce oznámil státní pod-

nik Povodí Moravy zámûr provést re-
konstrukci VD Letovice (pfiehrady na
Kfietínce). Na dotaz, kdy bude tato
stavba realizována odpovûdûl tiskov˘
mluvãí Povodí Moravy s.p., Bc. Petr
Chmelafi:

Na akci VD Letovice – rekonstrukce
VD (nikoliv oprava, prosím o rozli‰ová-
ní) v souãasné dobû probíhá územní fií-
zení. Územní souhlas se stavbou nebyl
dosud vydán, není proto moÏné termín
zahájení stavby pfiesnû stanovit. Podle
hrubého odhadu nedojde k zahájení re-
konstrukce pfied rokem 2020.

Cílem rekonstrukce je ochrana vodní-
ho díla a území pod vodním dílem na
kontrolní desetitisíciletou povodeÀ tak,
aby zabezpeãení bylo v souladu s platnou
vyhlá‰kou o technick˘ch poÏadavcích
pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci pfie-
livu, spadi‰tû a skluzu, v rámci které bu-
de sníÏena vodní hladina. DÛvodem opat-
fiení je zaji‰tûní bezpeãnosti vodního díla
po dobu stavby. SníÏená hladina nám na-
víc umoÏní prohlídku a opravu (zde uÏ
jde o opravu) návodního líce hráze.

V prÛbûhu rekonstrukce musíme vy-
tvofiit dostateãn˘ akumulaãní prostor po
transformaci pfiípadn˘ch povodÀov˘ch
pfiítokÛ, aby nebyla v dobû rozebrání
stávajících konstrukcí ohroÏena bezpeã-
nost hráze. Pokud by tímto zpÛsobem
nebylo vodní dílo dostateãnû zabezpeãe-
né pfied pfiívaly vody pfii povodni, moh-
lo by hrozit její protrÏení. Opatfiení 
vytvofií dostateãn˘ prostor tak, aby neby-
la ohroÏena bezpeãnost území a obyvatel
pod hrází VD Letovice. Pfiedpokládané
náklady stavby jsou 160 mil. Kã.

Text a foto: ph

Vestibul radnice také pfiipomíná staveni‰tû.

Zamrzlá a zasnûÏená plocha Kfietínky
– leden 2017.

Tfiídûní odpadu 
v Letovicích

Pokud se chcete aktivnû úãastnit tfií-
dûní komunálního odpadu, máte moÏ-
nost se pfiihlásit do pytlového sbûru
„dÛm od domu”. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏ-
d˘ poplatník poplatku za odpady na 
podatelnû MûÚ Letovice. ObdrÏíte vy-
generovan˘ kód, kter˘ budete lepit na
kaÏd˘ Vámi odevzdan˘ pytel. 

V první etapû bude probíhat pytlov˘
sbûr komodit PET lahví, netfiídûného
plastu, papíru a kovov˘ch obalÛ od po-
travin. V nejbliÏ‰í dobû pfiipravujeme
roz‰ífiení pytlového sbûru o sbûr nápojo-
v˘ch kartonÛ a skla.

Pytle na sbûr a bliÏ‰í pokyny obdrÏíte
pfii registraci, dal‰í informace na tel. 516
48 22 44 (odbor v˘stavby a Ïivotního
prostfiedí), 516 48 22 30 (technick˘ od-
bor).

O termínech svozu budete informo-
vání v pfiedstihu místním rozhlasem, na
internetov˘ch stránkách mûsta Letovic
a Technick˘ch sluÏeb Letovice.

OVÎP, TO MûÚ Letovice
Foto: RePo

Ilustraãní foto.

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro
obãany mûsta Letovice a míst-
ních ãástí.

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní
ose, prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jed-
noho ãlena rodiny je vstupenkou
do areálu.

KDY? - 25. února 2017. 11. bfiez-
na 2017, 25. bfiezna 2017, 8. dub-
na 2017, 22. dubna 2017

V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.


