
Další
vozovky

bulharská ulice

bulharská ulice
ulice potřebuje obnovit poničené asfaltové povrchy. 
V podobné situaci je i ulice Vrchlického.

Vrchlického ulice



heřmanice–studénka
Nynější cesta začíná u pekárny v heřmanicích. Tato cesta vede až 
na silnici do studénky. Nyní se realizuje oprava první části této komu-
nikace v délce 250 m ve směru od heřmanic, bude na ní 
nový asfaltový povrch. Nyní skončíme těsně před nejvyšším místem 
této cesty.
Připravuje se projekt pro asfaltování druhé části. Pozemky jsou pro 
tuto etapu sice již vykoupeny, nicméně druhá část je složitější 
o přípravu a realizaci odvodu vod z okolních pozemků zahrad 
a domů. Tato část cesty měří přes 300 m a v části tvoří úvoz 
mezi pozemky. 

Vlkov – kumburský Újezd
Naším cílem je asfaltová silnice po Vlkově, a to co nejdále 
ke kumburskému Újezdu. letos měla proběhnout oprava první 
etapy v délce 250 metrů, ale čekáme, až správce elektrického 
vedení, tedy ČeZ, zavede své kabely do země. 
oprava tedy zahrnuje nejprve uložení elektrického kabelu 
do tělesa komunikace. 
Následně bude naším úkolem položení nového 
asfaltového krytu.

Jiráskova ulice
Jiráskova ulice odbočuje ze silnice vedoucí ke kapličce, 
vede ke škole. V ulici je dům s pečovatelskou službou, 
stanice záchranné služby a jezdí se tudy do mateřské 
školy a na poštu.
Nyní se dvě auta nevyhnou bez toho, aby jedno jelo po 
chodníku, šíře vozovky je totiž jen 3,8 metru. křižovatku 
a úsek k domu s pečovatelskou službou rozšíříme na   
5,5 m, jde o úsek dlouhý 35 metrů.

heřmaNice

VlkoV–kumburský ÚJeZD

JiráskoVa ulice
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Na strži
Nynější převážně prašná cesta se nachází v severozápadní části města směrem ke staré Pace, podél 
toku rokytky. celková délka komunikace je 450 metrů, z toho 250 metrů je jen prašná. Je to jedna 
z posledních prašných cest v centru Nové Paky. V loňském roce proběhla rekonstrukce vodovodní-
ho řadu. letos proběhne první etapa rekonstrukce plynu a v roce 2015 bude druhá etapa. město by 
následně mělo rekonstruovat komunikaci, tato je ve fázi přípravy projektové dokumentace. řeší se 
odvodnění okolních pozemků, odvodnění samotné komunikace a oprava povrchu komunikace. Po 
vzájemné dohodě s městem se Vodohospodářská společnost a plynaři, tedy rWe, budou také inves-
tičně, finančně, podílet na novém asfaltovém povrchu.

ulice Na kopečku
Jedna z posledních prašných ulic v Nové Pace je na 
habeši. Je souběžná s ulicí 3. května, směr nad     
pivovarem. Délku má 350 metrů, je tam 16 domů. 
Plynaři původně chtěli rekonstruovat své vedení v roce 
2013, tato akce se však neuskutečnila. byl stanoven 
nový termín – květen 2015. Vodohospodářská společ-
nost připravuje vybudování splaškové kanalizace. Je to 
náročné dílo, ulice je na skále. bude to složité hlavně 
z hlediska výškového, aby se dosáhlo spádu do ulice 
3. května. bude nutné vrtat do hloubky 5 metrů. Úkol je 
to ovšem naléhavý, zatím splašky směřují do louky.

Žižkov
silnice ve čtvrti Žižkov jsou svým věkem 
za hranicí životnosti. V následujících čty-
řech letech proto předpokládáme opravu 
jejich poničených povrchů. V ulici chelčic-
kého chceme pro zvýšení bezpečnosti
a komfortu pro pěší postavit nový chod-
ník, který bude spojovat chodník před 
základní školou a nový přechod u lidlu. 

ruská ulice
ruská je jedna z nejdelších ulic v našem městě, je dlouhá přes 

1 km. Je to páteřní komunikace velké zastavěné části Nové 
Paky, tedy slovan. Vede od železniční zastávky nad sokolov-

nou až po konec Nové Paky směrem na Zápřičnici a brdo. Její 
stav je nyní dosti špatný. Je zde potřeba nejprve opravit sítě, 
a to hlavně kanalizaci, která je na mnoha místech propadlá a 
dosluhující. Dle slov zástupce Vodohospodářské společnosti 

mají v plánu rekonstrukci této části. Půjde o oddělení dešťových 
a splaškových vod, jejich napojení do nově zhotovené kanaliza-
ce v ulici u stadionu a havlově. Následně musí dojít k urovnání 

kanálových vpustí, narovnání obrubníků a zhotovení nového 
asfaltového krytu. Nový asfaltový kryt bude drahý.

Na sTrŽi

ulice ruská ŽiŽkoV – ulice chelČického

ulice Na koPeČku
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