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  Starostové/starostky obcí:
  Labské Chrčice
  Selmice
  Kladruby nad Labem
  Hlavečník
  Tetov
  Krakovany
 

Úplné uzavření lávky přes Labe ve Chvaleticích z důvodu její opravy

Vážený pane starosto, vážená paní starostko,

dovoluji si Vám zaslat informace týkající se dlouho připravované opravy lávky přes Labe ve 
Chvaleticích, kterou převzalo město Chvaletice do svého majetku na konci roku 2019. Po 
jednání s vybraným zhotovitelem (firma Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.), na němž jsme 
byli seznámeni s návrhem harmonogramu prací, sděluji, že lávka bude úplně uzavřena od 
1. června 2022 do 30. září 2022. V případě hladkého průběhu opravy předpokládá 
zhotovitel i možnost dřívějšího otevření lávky. V době uzávěry nebude možné na lávku 
vstupovat.
Omlouváme se tímto všem, kterým způsobí uzavření lávky problémy. Kdyby se lávka 
neopravila nyní, do několika let by se musela z důvodu postupující koroze zcela uzavřít. Nyní 
je nejvyšší čas s opravou začít. 
Dovoluji si Vás požádat, abyste informovali Vaše občany o termínu uzavření lávky přes Labe 
ve Chvaleticích, aby si mohli v předstihu najít náhradní způsob dopravy do školy, do 
zaměstnání, k lékaři, za sportem či za jinou aktivitou, při níž využívají právě tuto lávku.  
Pro Vaši informaci uvádím, že oprava lávky včetně opravy veřejného osvětlení na lávce a 
k lávce od železniční zastávky ve Chvaleticích bude stát téměř 20 mil. Kč. Bez příspěvku od 
Státního fondu dopravní infrastruktury (18,8 mil. Kč), který se nám podařilo získat, by město 
nebylo schopno tuto opravu zafinancovat. Víme, že obce na spolufinancování opravy lávky 
peníze nemají, a proto zkusíme požádat Pardubický kraj o dotaci na neuznatelné výdaje.
Držte nám palce, ať se dílo podaří. V případě dalších dotazů se na mě obraťte.

Hezké dny přeje

Zdeňka Marková
starostka města Chvaletice
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