
Název akce Úsek Termín Zhotovitel Stavební dozor (MěÚ) Dopravní opatření

chodník v ul. K Vodojemu Plánická-Studentská vlevo 01.04. - 15.04.2020 Robstav k.s. Bc. Luboš Broukal

uzavírka chodníku s 

umožněním přístu  k 

nemovitostem a částečné 

omezení provozu  MK

chodník v ul. Hlávkova a Cibulkova Nádražní-Cibulkova vpravo 02.04. - 30.04.2020 Robstav k.s. Bc. Luboš Broukal
uzavírka chodníku  a částečné 

omezení provozu na MK

chodník v ul. Čapkova před budovou pozemkového úřadu 13.04. - 05.05.2020 Silnice Klatovy a.s. Tomáš Popelík

uzavírka chodníku s umožnění 

přístupu  k nemovitostem a 

částečné omezení provozu  

MK

Přehled plánovaných oprav komunikací a dalších  akcí na rok 2020 v Klatovech

MK
přístupová cesta k retenční nádrži nad rybníkem Čedík 04.05. - 22.05.2020 Silnice Klatovy a.s. Tomáš Popelík uzavírka přístupové cesty

Zahradní ulice Karafiátová - Milady Horákové 03.03. - 30.04.2020 Silnice Klatovy a.s.

rekonstrukce plynovodu dokončena
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

rekonstrukce vodovodu dokončena Petr Kodeš

pokládka optické sítě T-Mobile 01.04. - 15.04.2020 soukromý investor x

oprava povrchu a veřejného osvětlení 01.04. - 30.04.2020 Tomáš Popelík

Zahradní ulice
Milady Horákové - obytná zóna Fráni 

Šrámka
11.04. - 30.06.2020 Silnice Klatovy a.s.

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší

Šrámka
rekonstrukce vodovodu 11.04. - 15.05.2020 Petr Kodeš

rekonstrukce plynovodu 11.05. -04.06.2020
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

pokládka optické sítě T-Mobile 01.06. - 15.06.2020 soukromý investor x

oprava povrchu a veřejného osvětlení 01.06. - 30.06.2020 Tomáš Popelík

Mánesova ulice Zahradní ul. - k č.p. 795 04.05. - 31.05.2020 Silnice Klatovy a.s.

pokládka optické sítě T-Mobile 04.05. - 18.05.2020 soukromý investor x

oprava povrchu, veřejného osvětlení a 

lokální opravy vodovodu
04.05. - 31.05.2020 Tomáš Popelík

Mánesova ulice od č.p. 795 - odbočka ke sportovní hale 01.06. - 20.07.2020 Silnice Klatovy a.s.

úplná uzavírka silnice po 

úsecích s umožněním přístupu 

pro pěší

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší

Mánesova ulice od č.p. 795 - odbočka ke sportovní hale 01.06. - 20.07.2020 Silnice Klatovy a.s.

rekonstrukce plynovodu 08.06. - 14.07.2020 Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

pokládka optické sítě T-Mobile 16.07. - 31.07.2020 soukromý investor x

oprava povrchu, veřejného osvětlení a 

lokální opravy vodovodu
16.07. - 16.08.2020 Tomáš Popelík

úplná uzavírka silnice po 

úsecích s umožněním přístupu 

pro pěší



ulice Milady Horákové Karafiátová - Zahradní 18.05. - 06.09.2020 Robstav k.s.

rekonstrukce vodovodu dokončeno Petr Kodeš

rekonstrukce plynovodu 20.07. - 05.08.2020 
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

pokládka optické sítě T-Mobile 06.08. - 20.08.2020 soukromý investor

oprava povrchu a veřejného osvětlení 06.08. - 06.09.2020 Bc. Luboš Broukal

Obytná zóna Fráni Šrámka cesta čp. 637 - 626 23.06. - 21.08.2020 Robstav k.s.

rekonstrukce plynovodu 22.04. - 11.05.2020
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

rekonstrukce vodovodu 23.06. - 14.07.2020 Petr Kodeš

pokládka optické sítě T-Mobile 03.08. - 10.08.2020 soukromý investor x

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce vodovodu 23.06. - 14.07.2020
pokládka optické sítě T-Mobile 03.08. - 10.08.2020 soukromý investor x

oprava povrchu a veřejného osvětlení 03.08. - 21.08.2020 Tomáš Popelík

Obytná zóna Fráni Šrámka cesta čp. 631 - 627 01.06. - 14.07.2020 Silnice Klatovy a.s.

rekonstrukce plynovodu 04.05. - 11.05.2020
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

rekonstrukce vodovodu dokončeno Petr Kodeš

pokládka optické sítě T-Mobile 23.06. - 03.07.2020 soukromý investor x

oprava povrchu a veřejného osvětlení 23.06. - 14.07.2020 Tomáš Popelík

Obytná zóna Fráni Šrámka cesta od Karafiátové čp.644 - 638 06.08. - 07.10.2020 Robstav k.s.

rekonstrukce vodovodu dokončeno Petr Kodeš úplná uzavírka silnice s 

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší

rekonstrukce vodovodu dokončeno Petr Kodeš

rekonstrukce plynovodu 24.03. - 22.04.2020
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

pokládka optické sítě T-Mobile 05.09. - 19.09.2020 soukromý investor x

oprava povrchu a veřejného osvětlení 05.09. - 07.10.2020 Bc. Luboš Broukal

Obytná zóna Fráni Šrámka horní cesta od Zahradní čp. 636 - 647 10.07. - 28.08.2020 Robstav k.s.

rekonstrukce vodovodu 15.07. - 05.08.2020 Petr Kodeš

rekonstrukce plynovodu 07.04. - 22.04.2020
Gasspo s.r.o. - soukromý 

investor
x

pokládka optické sítě T-Mobile 10.08. - 20.08.2020 soukromý investor x

oprava povrchu a veřejného osvětlení 10.08. - 28.08.2020 Bc. Luboš Broukal

Regenerace panelového sídliště Pod 
Prusíkova - Krátká dokončeno Silnice Klatovy a.s. Petr Kodeš

úplná uzavírka ulice Krátká s 

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší

úplná uzavírka silnice s 

umožněním přístupu pro pěší

Regenerace panelového sídliště Pod 

Hůrkou, Klatovy - 2.etapa
Prusíkova - Krátká dokončeno Silnice Klatovy a.s. Petr Kodeš

úplná uzavírka ulice Krátká s 

umožněním přístupu pro pěší

Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 

7. - Podhůrecká ulice
Nádražní - k mateřské školce červenec až prosinec 2020 Silnice Klatovy a.s. Petr Kodeš

stavba bude členěna na etapy 

tak, aby byl zajištěn vždy 

průjezd do ulice Prusíkova

oprava kanalizace Prusíkova dokončeno ŠVaK a.s. Petr Kodeš bez omezení

Snížení energetické náročnosti budovy 

divadla v Klatovech
Divadelní, Denisova, Kpt.Jaroše 01.04. - 30.09.2020 Lesní stavby, s.r.o. Luděk Černík

omezené parkování v ul. 

Denisova pro zařízení 

staveniště



Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech Divadelní ulice červen až říjen 2020 FINAL KOM s.r.o. Luděk Černík úplná uzavírka Divadelní ulice

Oprava schodiště před kostelem 

Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. 

Ignáce v Klatovech

nám.Míru dokončeno Jan Nepasický Luděk Černík bez omezení

Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky - přeložka NN
Kollárova - Nádražní podél Drnového 

potoka
duben až květen 2020

Investtel s.r.o. - soukromý 

investor
x bez omezení

Luby u trati - rozšíření veřejného osvětlení železniční přejezd na MK z Lub na Sobětice Investtel s.r.o. Bc. Luboš Broukal bez omezení 

Luby u hřiště - rozšíření veřejného 

osvětlení
u fotbalového hřiště duben až květen 2020 Investtel s.r.o. Bc. Luboš Broukal

částečné omezení provozu na 

MK u garáží

Klatovy - ul. Dr. Sedláka - ČS odpadních vod u Agrowestu červenec až září 2020 ŠVaK a.s. Petr Kodeš

úplná uzavírka části 

cyklostezky od  bazénu k 
Klatovy - ul. Dr. Sedláka - ČS odpadních vod u Agrowestu červenec až září 2020 ŠVaK a.s. Petr Kodeš

cyklostezky od  bazénu k 

Agrowestu po dobu pokládky 

nátokového potrubí

Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy-

Beňovy
Domažlická  a silnice č.191 směr Janovice

září až říjen 2020 Silnice Klatovy a.s.
Bc. Luboš Broukal                 

Petr Kodeš

částečné omezení provozu v 

ul. Domažlická a sil. č. 191 na 

Janovice

Parkoviště - sídliště U Pošty, Klatovy
nábř.Kpt.Nálepky (úsek Nádražní-

Kollárova)

01.09.2020 - 15.10.2020 Lesní stavby, s.r.o. Tomáš Popelík

úplná uzavírka ulice 

nábř.Kpt.Nálepky po úsecích  s 

umožnněním přístupu pro pěší


