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V Olšanech dne 17. července 2018 

Vážení spoluobčané, 

Při našem posledním společném setkání dne 24. 5. 2018 v areálu OP papírna byla komunikována 

různá témata spojená s výstavbou nového papírenského stroje. Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši 

aktivní účast, která je pro nás přínosným podnětem. 

CESTA 

Provoz na silnici od OP papírny k hlavní silnici č. 11 se zvýšil. Vybudovali jsme zde dva chodníky (jeden 

vedle obchodu COOP a druhý mezi kantýnou, Varšavou a přilehlým obytným domem), aby zde chodci 

mohli přecházet cestu bezpečněji. Z důvodu bezpečnosti se zde také omezila rychlost jedoucích 

vozidel, je zde umístěno nové silniční značení a dopravní zrcadlo. Naši dodavatelé stavebních prací a 

technologií jsou poučeni a smluvně vázáni používáním výhradně těchto komunikací, tak jak je 

uvedeno i v našem BOZP plánu pro stavební aktivity. Po ukončení projektu bude tato silnice 

opravena. 

Uzávěrka cesty spojující Olšany a Klášterec proběhne dle platného rozhodnutí po vybudování 

náhradní komunikace a po zesílení mostu přes potok Bušín, což je závazek obce Olšany a je tím 

zajištěn přístup k sousedním pozemkům. Náhradní cesta bude vybudována výhradně na pozemcích 

OPP, které jsou po pravé straně koryta ve směru z Klášterce do Olšan do konce roku 2018. 

VODA 

Nezbytné vyčištění betonové nádrže vedlo k poklesu průtoku vody v potoce. Tento průtok bude 

obnoven během roku 2018. V případě, že se rybníky budou i nadále využívat z technologických 

důvodů, bude potřeba rybníky vyčistit a průtok vody může opět klesnout. Bude probíhat jednání 

s Lesy ČR, kde se bude projednávat možnost odklonění Bušínského potoka do strouhy za panelovými 

domy. O výsledku Vás budeme informovat. 

Sediment, který vznikl čištěním a vysušením betonové nádrže bude po vysušení uložen dle platných 

předpisů.  

PARKOVÁNÍ 

Otázka parkování pro zaměstnance je v řešení s ohledem na nepřeplňování parkovacích míst a to 

nejen při výměně směn. Využití parku pro rozšíření parkoviště není plánováno. Pokud bude obec 

budovat Modrou zónu u přilehlých panelových domů, budeme naše zaměstnance informovat a 

v případě žádosti o náš souhlas s touto zónou podáme kladné stanovisko. Naši zaměstnanci jsou 

opakovaně informování o zákazu parkování v okolí Varšavy a na hlavní příjezdové cestě, vč. umístění 

dopravního značení. Také byla upravena další místa k parkování směrem k „Černé cestě“. Parkování u 

obchodu COOP je projektem nedotčené. 

„Trojúhelníkový prostor“ bude zavezen štěrkem, tak aby mohl být využíván pro vozidla 

dodavatelských firem či jako prostor pro uložení stavebních materiálu. Využití tohoto pozemku 

v dalším období bude záviset na dohodě o směně pozemků mezi OPP a obcí.  
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STAVBA 

Na stavbě se bude pracovat v pracovní dny od 6:00 do 20:00 s tím, že do 22:00 mohou být prováděny 

méně hlučné činnosti v areálu stavby. V současnosti počítáme s tím, že se bude pracovat i v sobotu. 

Případné rozšíření pracovní doby, vč. nedělí a svátků, závisí na postupu projektu, samozřejmě 

s ohledem na veškeré zákonné předpisy a podmínky. 

Počty zaměstnanců externích firem nejsou zatím přesně známy, odhadujeme mezi 100 – 500 

zaměstnanci, počet bude závislý na fázi projektu. V těchto dnech probíhají demoliční práce, 

předpoklad začátku hlavních stavebních prací je třetí nebo čtvrtý kvartál 2018. 

PROVOZ PAPÍRNY 

Nová budova i papírenský stroj budou vybudovány podle nejnovějších dostupných technologií. Při 

výběru technologií je jedním z hlavních kritérií i hluk a jeho redukce. Nová výrobní linka nebude 

navyšovat hlukovou zátěž okolí a dokonce by měla fungovat i jako dodatečná hluková bariéra. 

V letošním roce jsme již do protihlukových opatření investovali a předpokládané dokončení 

implementace je konec července 2018. Další opatření se týkají snížení pachové zátěže v případech 

nepřízně klimatických podmínek. 

ZAHRÁDKY 

Abychom předešli dalšímu zatížení a blokování cesty z důvodu nedostatečného prostoru, musely být 

některé zahrádky na pozemku OPP zrušeny, aby mohl být tento pozemek využit jako součást stavby. 

KÁCENÍ STROMŮ 

Proběhlo kácení stromů odbornou společností, ať už z důvodu rozšíření parkovacích kapacit či 

z důvodu projektu. Kácení stromů je z velké části ukončeno, v případě nutnosti se bude jednat pouze 

o jednotlivé stromy, které ohrožují bezpečnost nebo jsou v přímém konfliktu se stavbou. Na pokácení 

všech stromů bylo vydáno platné povolení, jehož součástí je povinnost náhradní výsadby, která bude 

provedena ihned po ukončení projektu. Jaké druhy stromů a kde budou stromy vysazeny, bude 

známo po dohodě s obecním úřadem Olšany. 

PIVNICE VARŠAVA 

Uzavření pivnice neplánujeme, ale z důvodu bezpečnosti bylo domluveno s provozovatelem posunutí 

otvírací doby na 17:00. K těmto změnám otevírací doby dojde v době zahájení hlavní stavby. 

PODPORA OBCE 

Otázky týkající se podpory obce v rámci průběhu projektu budou projednávány případ od případu 

prostřednictvím zástupců obce Olšany, OPP a vedoucím tohoto projektu. 
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Rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za naše setkání. Budeme se těšit na Vaše podněty a 

dotazy, které můžete sdělit: 

- osobně na vrátnici OP papírna či na dalším veřejném setkání 

- mailem na petra.hedencova@delfortgroup.com    

- telefonicky na non-stop linku +420 583 384 531 

 

Projektový tým PS6 

mailto:petra.hedencova@delfortgroup.com

