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Rekonstrukce distribuční sítě NN 0,4kV v Odolenovicích 
  

Společnost ČEZ distribuce, a.s., zařadila do svého stavebního programu rozvoje na rok 2022 

(přesněji II.-IV.Q) mimo jiné i investiční akci výše nadepsanou. Mělo by se jednat o rekonstrukci vzdušné 

distribuční sítě nízkého napětí v Odolenovicích, která je v majetku této společnosti. Součástí stávajícího 

systému (betonových sloupů s kabelovými rozvody) je i část veřejného osvětlení, jehož majitelem je 

město Krásné Údolí.  

Cílem akce bude umístění nového kabelového vedení distribuce NN do země a přívody 

k jednotlivým odběratelům (domům) také zemí. Před osazením nových přípojkových skříní u 

jednotlivých objektů, bude jejich umístění projednáno s majiteli a následně upřesněno ve zpracovaném 

projektu stavby. Celková délka montáže nového kabelového vedení je odhadována na cca 1.170 m. Po 

zprovoznění všech přípojek dojde k demontáži veškerého vzdušného vedení (cca 815 m), včetně všech 

podpěrných bodů (betonové sloupy) a přípojek (železné konstrukce na fasádách rodinných domů).  

V souvislosti s tímto si město Krásné Údolí stanovilo podmínky, které budou zapracovány do již 

tvořící se projektové dokumentace (např. nucený řízený protlak pod komunikacemi tak, aby nebylo přes 

silnice a nově položené asfalty kopáno). Dále město vstoupilo v jednání s vítězem výběrového řízení na 

zhotovení této projektové dokumentace rekonstrukce sítě. Účelem je zpracování projektu nových tras 

veřejného osvětlení pro město v části Odolenovice. V současnosti je zde pouze šest světelných bodů. 

V prvotním návrhu požadujeme osazení pozinkovaných stožárů veřejného osvětlení v místě stávajících 

bodů a rozšíření počtu svítidel o 4 (možná 5). Zastupitelé na svém březnovém jednání odsouhlasili 

objednání projektových prací a tyto práce již probíhají. 

Po skončení těchto akcí se Odolenovice „zbaví“ značného množství vzduchem vedených kabelů a 

sloupů. Občané budou mít do svých domů nové vedení nízkého napětí a město nové veřejné osvětlení. 

Odhad nákladů na obě akce, díky zatím rané fázi zpracování projektových dokumentací dosud 

nebyl proveden.   

  

                     Ing. Martin Frank 
             starosta města 
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Zdravím všechny spoluobčany 
V první řadě bych chtěla upozornit „Pejskaře“, aby po svých miláčcích uklízeli hromádky, které 

obtěžují každého z nás. Já osobně sbírám a ne jen po svých psech. Když se sehnu a chci uklidit - nestačím 
se divit – seberu i několik dalších. 

Nejvíc se rozčertím, když hromádky zůstávají na dětském hřišti. Nechápu, že ostatní z okolních 
domů chodí venčit právě sem. Chci věřit, že se to zlepší a budeme mít čisto! 

Teď trošku z lepší stránky: I když nejsem nejmladší, ještě stále jezdím se psy na výstavy. Pesani 
jsou už důchodci, stejně jako já. Z výstav si vozí krásná ocenění. Proto všichni jsou držiteli všech 
šampionů ČR, ČMKU, klubových. Od junior po veterán šampiona. Bacardi, kterému je 9 let, dodělal 
veterána šampiona loni. Artuš – tomu je 10 let a nejstarší naše babička Ája – 14 let. Všichni mají složeny 
zkoušky, též s výbornými výsledky. Artuš a Báca – lovecké a Ája – zkoušky z výkonu. Stále vzpomínáme 
na vlkodava Hakýska a naháčka Marfíka – ti nás opustili stářím – odešli za duhový most. 

Celý život mě provázejí různá zvířátka, právě proto jsme se přestěhovali v roce 1989 z Ostrova 
sem, do našeho krásného Údolíčka. Za dobu co zde žijeme se mnohé změnilo k lepšímu, ale dnešní doba 
je jiná. Vše uspěchané, čas nám utíká a proto žijme v pohodě, s láskou v srdcích, bez věcí a ostatního co 
nás obtěžuje. 

Tímto chci též poděkovat za práci a vše co pro nás a Krásné Údolí dělá vedení města a ostatní, 
zapojení do práce a akcí. 

 
         Alča Levková 


