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TISKOVÁ ZPRÁVA
První etapa zateplování domů v ulici Fráni Šrámka je u konce

I když bylo zateplení domů v ulici Fráni Šrámka číslo 7, 9 a 11 hotové už v listopadu loňského 
roku, veškeré práce související se snížením energetické náročnosti byly definitivně ukončeny až 
na konci tohoto července. „Původně jsme plánovali provést sanační práce v suterénu, zateplit 
fasádu, strop suterénu a střechu a také provést vsakovací vrty pro odvod dešťové vody. Sanační 
práce a zateplení proběhly podle plánu, ale nakonec jsme se rozhodli, že místo vsakovacích vrtů 
vybudujeme u těchto domů retenční nádrže, které pojmou mnohem více dešťové vody. Tento krok 
ovšem vyžadoval nové povolení vodoprávního úřadu,“ vysvětluje starostka obvodu Liana 
Janáčková. Žádost o nové povolení byla podána už v říjnu roku 2015, povolení samotné ovšem 
úřad vydal až letos v dubnu. Do té doby tedy stavební práce stály.

Akce, která je hrazena z rozpočtu obvodu, je nyní kompletně hotová a probíhá předávací řízení 
stavby. Obyvatele a nájemníky obecních bytů v dotčené části ulice Fráni Šrámka ale čeká ještě 
jedna malá oprava. „Při jednom z kontrolních dnů v závěru stavebních prací jsme zjistili, že na 
přístupovém chodníku před domem číslo 11 stojí po deštích velké množství vody. Rozhodli jsme 
se proto ještě tuto část chodníku dodatečně opravit, aby se lidé cestou domů v deštivém počasí 
nemuseli brodit kalužemi,“ dodává 1. místostarosta Patrik Hujdus. Přípravné práce k realizaci 
opravy, která odtok vody vyřeší, už začaly. 

Podle starostky Liany Janáčkové bude městský obvod Mariánské Hory a Hulváky v postupném 
zateplování domů na ulici Fráni Šrámka pokračovat. „Na řadě jsou nyní domy číslo 28, 30 a 32. 
Také je čeká zateplení systémem odvětrané fasády, zateplení střechy a stropu v suterénu. 
Součástí prací bude i sanace suterénu s provedením vsakovacích vrtů. Na tento projekt jsme 
požádali o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Věřím, že nám žádost vyjde 
a práce proběhnou podle plánu,“ uzavírá mariánskohorská starostka.

Žádost o dotaci byla rovněž podána na projekt snížení energetické náročnosti v domech číslo 
16 a 18 na ulici Nivnické. I na těchto domech dojde k zateplení fasády, stropů nad suterénem 
a posledním podlažím. Oproti domům v ulici Fráni Šrámka se ale zde kompletně vymění i
 zdravotechnika, rekonstrukce se tedy dočkají rozvody vody a kanalizace, a také bude současné 
etážové topení nahrazeno ústředním vytápěním. S tím souvisí i vybudování předávací stanice 
v suterénu domů. 

V září také byla zahájena rekonstrukce zdravotechniky, toalet a koupelen v ulici Generála Hrušky 
23 a realizuje se výměna oken v domě na ulici Emila Filly 5. Obě rekonstrukce jsou hrazeny 
z rozpočtu obvodu.
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