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CO PŘINESL ROK 2017 

Oprava mostu v Oleksovičkách 

V první polovině roku proběhla oprava mostu 

v Oleksovičkách. Původní most, který byl 

v havarijním stavu byl nahrazen novým 

mostem. Cena stavby je téměř 2,2 milionu Kč. 

V současné době je povoleno předčasné užívání 

stavby a kolaudace je plánována na jaro příštího 

roku. Před samotnou stavbou bylo zpevněno 

štěrkem a asfaltovým recyklátem 600 m polních 

cest, které sloužili jako objízdná trasa při stavbě 

mostu. V závěru roku ještě došlo k rozšíření a 

zpevnění krajnic komunikací kolem mostu 

asfaltovým recyklátem. 
 

Garážové stání pro hasičskou techniku 

V letošním roce započala I. etapa stavby garážových stání pro hasičskou techniku.  Projekt řeší 3 nové 

garážové stání, před současnou novou hasičskou zbrojnicí. Do nových garážových stání budou přesunuty 

hasičské automobily z nové i staré zbrojnice. Současné garážové prostory v nové zbrojnici budou využity 

jako sklad ostatní požární techniky a zázemí jednotky. Stavba je financována z rozpočtu obce Slup a 

Jihomoravského kraje a je naplánovaná na roky 2017 a 2018.V letošním roce jsou náklady na tuto stavbu 

cca 1,5 milionu Kč, z čehož hradí 1 milion Kč Jihomoravský kraj a zbytek Obec Slup. Na stavbě 

odpracovali členové jednotky SDH obce Slup a členové SDH Slup cca 350 brigádnických hodin při 

výstavbě zděných konstrukcí. V příštím roce bude stavba garážových míst pokračovat II. etapou, která 

bude spočívat v provedení elektroinstalace, vnitřních a vnějších omítek, podhledů a venkovních 

zpevněných ploch. 

 

Opravy komunikací 

• nový asfaltový povrch v ,, Široké ulici‘‘ – 170 m 

• úprava povrchu obratiště na konci ,,Široké ulice‘‘ kamenivem a asfaltovým recyklátem 

• nový asfaltový povrch propojovací komunikace Slup – Oleksovičky 320 m 

• úprava povrchu polní cesty od místní komunikace U Hřiště do Oleksoviček kamenivem 

a asfaltovým recyklátem – 230 m 

• oprava chodníku vedoucí na hřbitov – 30 m 
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   SILVESTR 2017 

Všechny Vás srdečně zveme, abyste s námi oslavili konec roku v kulturním domě ve Slupi, kde 

pořádáme každoroční silvestrovskou zábavu. K tanci a poslechu bude hrát skupina Duo Artex. Nebude 

chybět ani bohatá tombola. Vstupné za 120 Kč si můžete zakoupit v předprodeji v kulturním domě 

30.12.2017 od 16:00 do 19:00.                                                                                                 

SFK Slup 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Ve zkratce 

- poplatek za svoz odpadu pro rok 2018 zůstane ve výši 500,- Kč  

- poplatek je splatný do 30.3.2018 při větších částkách ve dvou splátkách do 30.3. a 30.6.2018 

- nově budou osvobozeni od poplatku za svoz odpadu držitele průkazu ZTP/P 

- koncem měsíce ledna 2018 bude obec zdarma předávat občanům 240 l popelnice na plast a papír a 

postupně se začne omezovat počet kontejnerů na plast a papír na sběrných hnízdech po obci, více 

informací bude zveřejněno před předáváním popelnic 

- svoz bioodpadu bude opět obnoven 30.3.2018 

- stále jsou na obecním úřadě k zapůjčení zdarma popelnice na bioodpad 

 

STAVBY OSTATNÍCH ORGANIZACÍ  

HPC 2 – I. etapa 

Na podzim byla zkolaudována Hlavní polní cesta č. 2 – I. etapa, tj. cesta od 

hřbitova podél nově vysázeného větrolamu směrem ke státním hranicím.  Délka 

opravené cesty je 2,2 km, 4 m šířka vozovky, 2 x 0,5 m zpevněné krajnice, 

povrch z asfaltového betonu, 5 výhyben, 8 propustků, 19 sjezdů na přilehlé 

komunikace a pozemky. Stavba byla koordinována Státním pozemkovým 

úřadem. Celkové výdaje na stavbu téměř 11 milionů Kč byly hrazeny z Programu 

rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Komunikace bude převedena do 

majetku obce Slup. Na tuto komunikaci by v dalších letech měla navazovat 

II. etapa, což je další 1 km komunikace. 

                                                 Oprava stavidla 

Při podzimní odstávce náhonu byla 

provedena oprava stavidla a lávky na 

cestě do Micmanic. Nová stavba 

nahradila původní nápustný objekt, který 

byl v havarijním stavbu. Nový nápustný 

objekt z Dyjskomlýnského náhonu do 

obtoku stál cca 1,6 mil. Kč a hradilo jej 

Povodí Moravy a.s. 

CO SE PLÁNUJE V ROCE 2018 

• dokončení stavby garážových stání před současnou hasičskou zbrojnicí 

• příprava zasíťování 4 stavebních míst v lokalitě Pod farskými sklepy 

• stavba úpravny vody a oprava vodojemu 

• zpracování Pasportu komunikací 

• pořádání oslavy výročí 790 let od první zmínky o obci Slup 

• opravy balkonu a chodníku v MŠ Slup 

• opravy podlahy v KD Slup 
 

PF 2018 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení do 

nastávajícího roku 2018, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských i 

pracovních úspěchů přeje                                                    

 Zastupitelstvo obce SLUP 
 


