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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsme tu pro vás
Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549
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Uvažujete o prodeji nemovitosti? 
Využijte našich služeb.
Používáme technologie 21. století:
3D sken nemovitostí – virtuální realita
video prohlídky
foto staging
sdílení inzerce 
na sociálních sítích a další.

OD 7.9.2020

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

Chardonnay 
BARRIQUE BIO (PS) 149,-
André (Pozdní sběr) 139,-

Veltlínské zelené 59,-
Modrý portugal 59,-

Zahájení rekonstrukce přehrady 
KŘETÍNKA 
je o rok 
odloženo
  Vzhledem k tomu, že díky ekono-
mické situaci po pandemii Covid 19 
byly některé větší investiční akce  
již odloženy, požádali jsme tiskové-
ho mluvčího Povodí Moravy s.p.,  
Bc. Petra Chmelaře o informaci, zda 
rekonstrukce VD Letovice (přehra- 
da Křetínka), bude zahájena podle 
původního plánu letos na podzim. Tiskový mluvčí odpověděl: 
„Podali jsme na MZe žádost na schválení dotace a přidělení  
finančních prostředků. Jedná se o významnou  investiční akci, 
proto její schvalování provází pečlivý a složitý administrativní 
proces. Jeho rychlost nedokážeme ovlivnit, proto jsme doposud 
hovořili vždy o předpokládaných termínech. Teprve po schválení 
financování můžeme vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele pra- 
cí samotných. Vzhledem k harmonogramu prací, který vychází  
z předpokladu zahájení prací kvůli snižování hladiny vody v ná-
drži na podzim, se dá v tuto chvíli předpokládat, že rekonstrukci 
a těžbu sedimentů pravděpodobně zahájíme na podzim příští- 
ho roku. Zahájení prací na podzim totiž minimalizuje všechna  
omezení na nezbytně krátkou dobu, a to jak ve vztahu k rekreaci, 
tak ve vztahu k hlavní funkci nádrže, kterou je nadlepšování  
průtoků ve Svitavě v období sucha.“ Text a foto: P. Hanáček

Letovická Křetínka

CHCETE INZEROVAT?
VOLEJTE 606 931 795

VÍCE
ZPRÁV NA 
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