
 

  

Slovo starosty 
 

Vážení občané, 
 

Opět se přiblížil konec roku a s ním možná u 

některých zvýšená míra pracovních povinností. Jiné 

pohltí stres z předvánočních příprav. Klid a pohoda, 

která se s tímto časem spojuje, jakoby se pomalu 

vytrácela. Jsem tudíž rád, že jste si udělali chvilku 

k přečtení našeho občasníku.  

31. října 2018 ustavujícím zasedáním nového 

zastupitelstva bylo navrženo a odsouhlaseno nové 

zastupitelstvo, které doufám, bude pracovat další 

volební období stejně dobře, jak v období minulém.  

V současné době probíhají kolaudace a 

dokončování započatých projektů.  

Úspěšně například proběhla kolaudace II. etapy 

výstavby splaškové kanalizace a již jsou naplněny 

podmínky možností připojení jednotlivých 

nemovitostí. K tomuto bych chtěl majitelům 

předmětných nemovitostí sdělit, že již mohou udělat 

první krok k napojení, a to zajít na Městský úřad a 

s paní Maredovou sepsat smlouvu a další potřebné 

dokumenty.    

Dále máme za sebou kolaudaci komunikace v ul. 

Dolní selská. Zde bych chtěl poděkovat všem 

obyvatelům přilehlých nemovitostí, kteří 

spolupracovali a společně řešili jednotlivé vjezdy na 

své pozemky.  

Jistě jste si povšimli nového veřejného osvětlení 

v obci Kotel, jehož zprovoznění nebylo tak 

jednoduché, jak jsme si představovali. Jsem 

přesvědčen, že již nyní slouží ke vší spokojenosti 

zdejších občanů i projíždějících.  

Nové veřejné osvětlení bylo také zrealizováno 

v obci Zábrdí a i toto, doufám, slouží ke spokojenosti 

občanů. Mým přáním je, abychom takovéto osvětlení 

měli třeba i v Osečné. To však bude závislé na 

množství finančních prostředků, které do této akce 

budeme moci vložit.  

Ve Školní ulici byla donedávna strašákem původní 

hasičská zbrojnice. Díky místním nadšencům se 

podařil vytvořit projekt a získat finance na realizaci 

opravy. Nyní zde bude zaparkována historická Tatra 

805 s dobovým příslušenstvím.  

Koncem roku by mělo v rámci dalšího projektu 

doputovat do Osečné do rukou místního SDH nové 

devítimístné dopravní vozidlo. To by mělo nahradit 

starší hasičskou Avii. Tímto bude vyřešen problém 

dopravy hasičů na místa zásahů, ale bude také 

k dispozici pro dopravu dětských hasičů na soutěže a 

podobné akce.  

V rámci výročí vzniku republiky zavítala do 

Libereckého kraje delegace z kooperujícího St. 

Gallenu na třídenní návštěvu. Poslední den zavítala 

do našeho města. Zajímala se o nové projekty, 

navštívila naše přírodní památky, Mannův les, 

Křížovou cestu apod. Diskutovali jsme také o 

připravovaných projektech, například o revitalizaci 

veřejných prostranství, rekonstrukci domu sociálních 

služeb a o výstavbě plánované rozhledny. Ukázali 

jsme jim rovněž hasičský autožebřík, který nám před 

lety darovali.   

Jak jste si asi všimli, v Osečné byl vybudován nový 

chodník. Cílem tohoto projektu bylo zajistit chodcům 

oddělený pruh od projíždějících vozidel po silnici II. 

třídy, kterých je více a více. 

 Problém ale zůstává, protože řidiči vozidla 

odstavují na místa, kde se zastavovat a ani stát nesmí. 

Jsou to především chodníky, přechody pro chodce či 

místa pro přecházení. Je přece jasné, že každý řidič, 

který vlastní ŘP, moc dobře ví, že § 27/C zákona 

361/2000 Sb. jasně zakazuje stání vozidel na těchto 

místech.  Dalším dopravním problémem u nás je stání 

na místních komunikacích před vraty svých domů, 

když se někomu nechce otevřít bránu a zajet si na 

svůj pozemek. Vždyť § 25/3 stejného zákona jasně 

říká, že při zastavení, či stání vozidla musí zůstat 

volný alespoň jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy. 

Tato bezohlednost ostatním znepříjemňuje jízdu a 

hlavně údržbu komunikací. 

Proto   vyzývám všechny, kterých se to týká, aby se 

tohoto jednání do budoucna vyvarovali. Vždyť nejsme 

tak veliká obec, abychom někam nemohli dojít po 

odstavení vozidla pěšky. 

Vážení občané, vzhledem k blížícímu se konci roku 

bych Vás chtěl pozvat na naše tradiční akce, jimiž 

jsou Rozsvícení vánočního stromu konající se 2. 

prosince od 16.00 hodin na náměstí sv. Víta v Osečné 

a Den otevřených dveří, jež se uskuteční dne 28. 

prosince od 18.00 hodin na osečenské radnici. 

Přeji Vám klidný a pohodový závěr roku a šťastný 

a aktivní vstup do roku 2019.  

Jiří Hauzer, starosta



 

  

KALENDÁŘ AKCÍ 

Vánoční dílna 

Tradiční vánoční dílna se uskuteční jako obvykle v 

jídelně ZŠ a MŠ Osečná v neděli 2. prosince 2018 od 

9.00 do 12.00 hodin. Vstup zdarma. Platí se za každý 

zhotovený výrobek – maximální úhrada za všechny 

výrobky činí 210,-Kč. Malování na obličej zdarma. 

Přezůvky a případně vlastní nůžky s sebou. 

Občerstvení zajištěno. 

Za podpory města Osečná a ZŠ Osečná pořádá 

spolek Taisó z.s. 

 
Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu 

V neděli 2. prosince 2018 od 12.00 hodin 

proběhnou na Svatovítském náměstí v Osečné 

vánoční trhy se zabijačkou. Čeká na Vás bohaté 

občerstvení a pestrá nabídka vánočního zboží. V 

Kavárně u Víta bude k vidění živý betlém. Od 15.00 

hodin hraje na náměstí kapela City Music. V závěru 

Vánočních trhů v 16.15 hodin zazpívají děti ze ZŠ 

Osečná, poté se v 16.30 hodin rozsvítí vánoční 

strom. Po celou dobu budou k dispozici stánky s 

občerstvením. 

 
Pohádkové Vánoce 

ZŠ a MŠ Osečná srdečně zve rodiče a přátele do 

tělocvičny místní školy na vánoční představení v 

podání žáků a učitelů. Tato akce proběhne ve středu 

12. prosince 2018 od 16.00 hodin. 

 
Štědrý večer v kostele sv. Víta v Osečné 

Kostel sv. Víta v Osečné bude o Štědrém večeru 

přístupný od 22.00 do 23.00 hodin. Sváteční večer si 

mohou příchozí zpříjemnit poslechem vánoční hudby 

a zpěvem koled s místními hudebníky.  

 
Den otevřených dveří na Radnici 

V pátek 28. prosince 2018 od 18.00 hodin 

proběhne v aule radnice v Osečné tradiční „Den 

otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bude 

vyhodnocení starého roku. 
 

Program: 

- Úvodní zahájení starostou města 

- Zdravice hostů 

- Události v Osečné roku 2018 – fotografická 

prezentace kronikáře Mgr. Miroslava Láta a 

Ing. Jiřího Hauzera 

- Diskuze zastupitelů s občany, občerstvení 

 

Městský úřad Osečná 

uzavření úřadu během vánočních svátků 

Informuji Vás, že v době od 24. prosince 2018 do 

1. ledna 2019 bude Městský úřad uzavřen. 

Děkujeme za pochopení 

Jiří Hauzer, starosta 

 

 

ZŠ a MŠ Osečná 

přerušení provozu o vánočních prázdninách 

Informuji Vás, že v době od 22. prosince 2018 do 

2. ledna 2019 mají žáci ZŠ vánoční prázdniny. V tuto 

dobu bude přerušen i provoz mateřské školy, školní 

družiny a školní jídelny. 

Děkujeme za pochopení 

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy 

 
 

 

Horký popel do popelnice nepatří! 

V souvislosti s topnou sezónou a 

na základě žádosti firmy 

Severočeské komunální služby 

s.r.o. bychom Vás rádi upozornili 

na nutnost neukládat do popelnice 

horký popel. Posádky svozových 

vozů jsou instruovány, že v žádném 

případě nesmí nádoby s horkým 

popelem vyprazdňovat, jelikož hrozí vážné nebezpečí 

vzplanutí vozu na svoz komunálního odpadu. Dle 

vyjádření hasičů vydrží popel žhavý až dva dny. 

Dodržováním správného nakládání s horkým 

popelem předejdou občané případným reklamacím s 

nesvezenými odpady. 

Děkujeme za pochopení. 

Jiří Hauzer, starosta 

 
 

Pozn.:  

V případě, že dojde k zahoření plastové nádoby 

horkým popelem, budou Severočeské komunální 

služby s. r. o. požadovat peněžní náhradu za 

poškozenou nádobu! 



 

  

Veletrh vzdělávání Educa 2018 

Dne 11. října 2018 se žáci 8. a 9. 

třídy zúčastnili Veletrhu vzdělávání 

Educa 2018, který se konal v 

liberecké aréně. Na této akci se 

prezentovaly střední školy nejen z 

Libereckého kraje. Žáci se zde 

seznámili s nabídkou studijních a 

učebních oborů, případně si 

vyzkoušeli připravené motivační 

úkoly. Cílem návštěvy veletrhu bylo 

žákům představit širokou nabídku 

oborů, které se dají studovat a zároveň 

se seznámit s budoucím uplatněním 

na trhu práce. 

„Naše škola se již několik let snaží 

žákům pomoci s výběrem vhodné 

školy. Proto pro žáky 8. a 9. tříd již 

několik let zajišťujeme testování 

Comdi, organizované Republikovým 

centrem vzdělanosti Praha. Na 

základě komplexních výsledků žáci 

získají bližší poznání toho, na které 

zaměstnání by měli dostatečné 

předpoklady“, uvedl ředitel školy 

Mgr. Tomáš Johanovský. 

 

 

V Druzcově vznikla knihobudka 

Druzcov se chlubí novou 

knihobudkou. Ta vznikla na návsi. 

Druzcovští si v ní mohou vyměnit 

knihu za knihu, nějakou si vzít nebo 

naopak nepotřebnou knihu do budky 

donést. 

„Asi každý má doma nějakou knihu, 

kterou nečte nebo ji má dvakrát, ale i 

tak je mu líto ji vyhodit. V takovém 

případě ji může odložit do naší 

Druzcovské knihobudky a vzít si místo 

ní jinou,“ popsala projekt knihovnice 

Mgr. Eva Köhlerová. 

Den české státnosti 

CHORUS, pěvecké sdružení ve spolupráci s Městským úřadem 

Osečná uspořádalo v den české státnosti, tj. v pátek 28. září 2018 

jedinečnou návštěvu kostela sv. Víta. Program začal v 17.00 hodin 

výstupem na kostelní věž. Poté se návštěvníci dozvěděli zajímavosti 

z historie kostela sv. Víta a poprvé si mohli prohlédnout 

zrestaurovaný hlavní oltář sv. Víta. Na závěr proběhlo vystoupení 

pěveckého sboru Canzonetta a jejich hostů. Zdařilá akce byla 

zakončena českou státní hymnou. 

 
Výlov Chrastenského rybníka 

V sobotu 6. října 2018 uskutečnilo Rybářské sdružení Osečná 

výlov Chrastenského rybníka. 
 
Vítání občánků 

V sobotu 27. října 2018 proběhlo Vítání občánků města Osečná v 

prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (6), kteří se narodili v 

městě Osečná od prosince 2017 do září 2018. 
 
Osečnou navštívili zástupci švýcarské kooperace St. Gallen 

Ve středu 31. října 2018 navštívili Osečnou zástupci kooperace St. 

Gallen ze Švýcarska. Přivítání proběhlo na Radnici v Osečné. 

Seznámili se zde s prací městského úřadu, shlédli prezentaci se 

zrealizovanými akcemi města a diskutovalo se o zamýšlených 

projektových záměrech. Hlavním tématem však byl dlouhodobě 

připravovaný projekt výstavby rozhledny na Jiránkově kopci. Při 

prohlídce okolí města shlédli hosté některé zrealizované projekty a 

zdejší přírodní zajímavosti. 

 

Geocaching International Film Festival 2018 v Osečné 

Spolek přátel Donalda Entericha uspořádal v sobotu 10. listopadu 

2018 na radnici v Osečné event „Geocaching International Film 

Festival 2018“. Jedná se o projekci 16-ti soutěžních amatérských 

filmů z celého světa o geocachingu – tyto projekce se konají po 

celém světě pravidelně a již tradičně od roku 2013. Na tomto eventu 

se v aule radnice sešlo více než padesát příznivců geocachingu ze 

širokého okolí – zájem byl větší, ale počet míst byl omezen. 

Účastníci shlédli soutěžní finálové filmy a ohodnotili je, součástí 

akce byla také fotografická soutěž s tematikou „Geocaching v 

Podještědí“ a bohatá tombola. 

 

Plamínci sesbírali starý železný šrot po městě 

V sobotu 17. listopadu 2018 uspořádal sbor mladých hasičů za 

pomoci dospělých kolegů podzimní sběr železného šrotu. Na základě 

výzev mladých hasičů připravili osečenští občané hromádky starého 

železa před své domy. Plamínci tyto hromádky, někdy i pořádné 

hromady, sbírali a nakládali na zapůjčený nákladní vůz a traktor. 

„Celkem jsme nasbírali skoro 8 tun starého železa, za což bychom 

chtěli poděkovat všem občanům, kteří k tomuto obrovskému množství 

přispěli. Výtěžek z tohoto sběru půjde na celoroční provoz mladých 

hasičů, dokoupení potřebné výstroje a na tajný výlet“, uvedla 

velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková. 



 

  

Nově zvolení zastupitelé města 

Osečná na období 2018 - 2022 

11 nových zastupitelů města Osečná 

dle abecedního pořadí: 

Helena Bušová  

Marie Guričanová  

Jiří Hauzer  

Ing. Jiří Hauzer  

Jiří Hauzr  

Jiří Chlupáček  

Mgr. Tomáš Johanovský  

Vlastimil Němeček 

Luboš Pytloun  

Mgr. Josef Váňo 

Ing. Alice Viková  
 

 

Komise povodňová 

Předseda: 

 

    Jiří Hauzer  

 

1. zástupce předsedy: 

    Jiří Chlupáček  

 

2. zástupce předsedy: 

    Mgr. Tomáš Johanovský 

 

Tajemník: 

    Helena Bušová  

 

Členové: 

 

    Václav Hvízdal  

    Jiří Halla  

    Jiří Hauzr, Dis. 

    MUDr. Vladimír Šatava  

    František Buša  

 

1. zapisovatelka: 

 

    Eva Bártová  

 

2. zapisovatelka: 

    Eva Pohořelá  

 

Veřejné ustavující zasedání městského zastupitelstva 

Dne 31. října 2018 proběhlo v zasedací místnosti zdejší radnice 

ustavující zasedání zastupitelstva města Osečná na období 2018 – 

2022.  

Po poděkování bývalým členům zastupitelstva a vykonaní slibu 

zastupitelů před zúčastněnými občany si zastupitelé zvolili starostu 

města pana Jiřího Hauzera a místostarostku města paní Helenu 

Bušovou. 
 

Dále byli zvoleni předsedové výborů a jmenováni členové výborů: 

Finanční výbor 

Mgr. Josef Váňo – předseda 

Ing. Jiří Hauzer – zástupce předsedy 

Ing. Wilfried Prokop 

Vlastimil Němeček 

Jiří Hauzr 

Kontrolní výbor 

Marie Guričanová – předseda 

Jiří Chlupáček – zástupce předsedy 

Bc. Eva Třešňáková 

Mgr. Tomáš Johanovský 

Iva Hauzrová 

 
Poté byly odsouhlaseny jednotlivé komise a jejich členové a to: 

Komise pro školství, kulturu, cestovní ruch a lázeňství 

Luboš Pytloun – předseda 

Mgr. Miroslav Lát – zástupce předsedy 

Mgr. Lenka Stará  

Mgr. Radomír Starý 

Lenka Chlupáčková 

Václav Hvízdal 

Marie Zuzaňáková 

Martin Smola 

Komise sociální a pro etnické otázky 

Ing. Alice Viková – předseda 

Mgr. Josef Váňo – zástupce předsedy 

Anna Jílková  

Marie Hofmanová  

Naděžda Štěrbová  

Monika Hamplová 

Lenka Chlupáčková 

Bc. Šárka Nováková 

Komise pro životní prostředí 

    Ing.Václav Köhler – předseda 

    Mgr. Josef Váňo – zástupce předsedy 

    Jaroslav Rösler 

    Bc. Petr Mach  

    Mgr. Milan Jánošík 

 

Oddávající pro volební období 2018 – 2022 byla kromě starosty 

a místostarostky města zvolena paní Marie Guričanová. 



 

  

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 
Oprava hasičské zbrojnice SDH Osečná 

z roku 1936 

Město Osečná úspěšně opravilo starou hasičskou 

zbrojnici sboru dobrovolných hasičů Osečná z roku 

1936, která byla v neutěšeném stavu. Zamýšlená 

oprava spočívala v opravě podlahy dvougaráže, 

výměně dřevěného obložení štítu a věže, opravě 

fasády včetně obkladů, nátěru střešní krytiny, opravě 

stěn interiéru a výmalbě, opravě dřevěné podlahy v 

patře, výměně žlabů a svodů, výměně okenních a 

dveřních otvorů, zajištění hydroizolací podřezáním a 

provedení odkopu pro odvedení vody od budovy. Na 

závěr byla na objekt umístěna kovová lampa, 

vlajkový stožár, plechová cedule s vypáleným 

písmem a nápis „1936“. 

Cíl projektu byl naplněn, neb z oprýskané budovy 

byl vytvořen objekt, který bude pro každého 

projíždějícího připomenutím historie našich předků a 

architektury 1. poloviny 20. století. 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat generálnímu 

zhotoviteli a místním firmám, kteří se na akci podíleli 

za dobře odvedenou práci a Ministerstvu zemědělství 

ČR za finanční příspěvek. Zbrojnice po slavnostním 

předání místním hasičům opět plně poslouží k sušení 

hasičských hadic po zásazích a na parkování jejich 

vozidel“, uvedl starosta města Jiří Hauzer. 

Projekt „Oprava hasičské zbrojnice SDH Osečná 

z roku 1936“ byl podpořen z podprogramu 129 

663 Údržba a obnova významných zemědělských 

historických dominant jedinečného charakteru a 

hasičských zbrojnic prostřednictvím Ministerstva 

zemědělství ČR. 

 

 

 

Restaurování hlavního oltáře  

v kostele sv. Víta v Osečné 

Město Osečná dokončilo restaurování hlavního 

oltáře sv. Víta v kostele sv. Víta v Osečné, který byl 

ve velmi špatném stavu. Oltář byl silně napaden 

dřevokazným hmyzem, povrchová úprava byla 

celkově zdegradovaná, zlacení a polychromie byla 

silně poškozená, dekorativní řezby byly polámané a 

některé jejich části zcela chyběly. Dále chyběly části 

říms, prsty světců a křídlo jednoho z andělů. Oltář 

nesl druhotnou elektrifikaci, jíž byla způsobena 

značná škoda. 

Oltář byl částečně demontován a odvezen do 

restaurátorského ateliéru zhotovitele. Všechny části 

oltáře byly očištěny od hrubých nečistot, provedena 

sanace, petrifikace, truhlářské opravy a překlížení 

konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vyklížení 

otvorů po žárovkách. Dále proběhlo doplnění 

chybějících částí – dořezby, oprava polychromie a 

zlacení a stříbření plátkovým zlatem a stříbrem a 

šelakové politury. Na závěr došlo k převozu zpět na 

místo, kompletace a finální retuš. Náročné 

restaurování bylo dokončeno v polovině září 2018.  

 

Něco málo o oltáři: 

Hlavní oltář sv. Víta (movitá kulturní památka od r. 

2009) se nachází v presbyteriu kostel. Představuje 

velmi kvalitní uměleckořemeslnou práci z r. 1870 

zhotovenou v řezbářské dílně Bušků ze Sychrova. 

Dřevěná oltářní architektura napodobuje křídlové 

oltáře gotické. Mensa je pravoúhlá, na přední straně 

se třemi vpadlými poli s geometrickým dekorem, po 

stranách se sloupky s hladkými dříky a kompozitními 

hlavicemi. Na mense stojí tabernákl. Jeho spodní část 

je opatřena dvířky s reliéfním dekorem beránka, po 

stranách se dvěma sloupky. Horní část tabernáklu 

tvoří baldachýn s lomeným obloukem, v němž je 

umístěn krucifix. Na predele spočívá trojdílné 

retabulum, po stranách zdobené bohatě vyřezávaným 

dekorem. Ve středové nice retabula je situována 

plastika titulárního světce sv. Víta, v postranních 

nikách jsou plastiky sv. Linharta (vlevo) a sv. 

Augustina (vpravo). Oltář vrcholí štítovým 

nástavcem s fiálami s kraby a kytkami a plastikami 

dvou stojících okřídlených andělů, umístěných po 

stranách nad střední nikou. 

Projekt „Restaurování hlavního oltáře v 

kostele sv. Víta v 

Osečné“ podpořil 

Liberecký kraj. 

 



 

  

Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Osečná 

Od 2. dubna do 2. července 2018 proběhla ve 

školní tělocvičně rekonstrukce podlahy. Původní 

dřevěná podlaha byla nahrazena kombinovanou 

podlahou s polyuretanovým povrchem a nalajnována 

pro fotbal, florbal, volejbal, basketbal, nohejbal, 

házenou a badminton. Rekonstrukci realizovala firma 

Profil Plus s r.o. 

Projekt „Tělocvična ZŠ Osečná" byl realizován za 

přispění prostředků státního rozpočtu ČR z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 

 
 

 

Rekonstrukce osvětlení tělocvičny ZŠ Osečná 

Souběžně s rekonstrukcí podlahy v tělocvičně 

základní školy proběhla i celková výměna osvětlení v 

tělocvičně. Došlo k výměně zastaralých výbojkových 

světel za nová, úsporná, plošná LED svítidla. Celkem 

bylo nainstalováno 24 nových světel, která nyní 

rovnoměrně osvítí celý prostor a škole ušetří nemalé 

finanční prostředky.   

 

 

Obnova a doplnění osobních ochranných 

prostředků PO 

Město Osečná úspěšně zrealizovalo v období od 

1.4. do 17.10.2018 projekt „Obnova a doplnění 

osobních ochranných prostředků PO". V rámci 

tohoto projektu byly pro naše hasiče zakoupeny čtyři 

páry zásahových rukavic, čtyři jednovrstvé zásahové 

obleky a čtyři svítilny s držáky na přilby. 

Projekt „Obnova a doplnění osobních 

ochranných prostředků PO“ podpořil 

Liberecký kraj. 

 

 

Oprava povrchu komunikace 

v ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace 

V Osečné se povedlo z připraveného projektu 

celkově opravit povrch části místní komunikace v ul. 

Dolní selská po výstavbě splaškové kanalizace. V 

rámci stavebních prací byly odstraněny konstrukční 

vrstvy stávající vozovky a byla provedena nová 

konstrukce vozovky. Podél krajů částí vozovky byly 

implementovány obruby a oboustranné dvojlinky z 

kamenné kostky do betonového lože. Podél 

kanalizačních šachet nechybí ani prstence ze tří řad 

kamenných kostek. 

„Tato akce „Oprava povrchu komunikace ve městě 

Osečná – ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace“ 

navázala na projekt „Osečná – Kanalizace, 2. 

etapa“, kdy v rámci tohoto projektu byla vystavěna 

splašková kanalizace a opraven živičný povrch pouze 

nad novým potrubím (437 m2). Zbylou část jsme 

zrealizovali právě z této akce podpořené Libereckým 

krajem (1247 m2). Tímto řešením jsme ušetřili část 

finančních prostředků vzhledem k přesunu techniky a 

hlavně došlo k opravě komunikace jako celku a nikoli 

jen jejich částí, které by byly jen napojovány“, uvedl 

starosta města Jiří Hauzer. 

Projekt „Oprava povrchu komunikace ve městě 

Osečná – ul. Dolní selská po výstavbě 

kanalizace“ podpořil 

Liberecký kraj. 

 

 

Osečná – kanalizace II. etapa, stoky B2, B2–2 

Město Osečná úspěšně dokončilo další stokové sítě 

oddílné splaškové kanalizace ve střední části Osečné. 

Konkrétně se jednalo o stoky B2 a B2–2, které 

procházejí pod řekou Ploučnice a odkanalizovávají 

nemovitosti podél komunikace na pravém břehu 

Ploučnice. Vybudované stoky jsou samozřejmě 

napojeny na městskou čističku odpadních vod v 

Osečné – Lázních Kundraticích. Cíl projektu byl 

naplněn, neb byla vybudována kanalizační stoka B2 v 

délce 151 m a kanalizační stoka B2–2 v délce 219 m. 

V rámci projektu bude napojeno až 28 EO. 

„Jsem rád, že se nám podařilo díky finanční podpoře 

Libereckého kraje vybudovat stokové sítě B2 a B2–2. 

Další naši obyvatelé budou tak připojeni na městskou 

splaškovou kanalizaci a dojde ke zlepšení životních 

podmínek i životního prostředí“, uvedl starosta města 

Jiří Hauzer. 

Projekt „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky 

B2, B2–2“ podpořil Liberecký kraj. 

 

 


