
Oznámení o zahájení prací na rekonstrukci vodovodního potrubí v Příboře 

 

Vážení občané! 
V termínu od konce 31. týdne 2011 byly zahájeny přípravné práce spojené s rekonstrukcí úseku 

vodovodního řadu, který je umístěn v ul. Frenštátské. Trasa potrubí je zakreslena v přiloženém 

snímku a bude prováděna převážně bezvýkopovou metodou, prostřednictvím několika dílčích 

výkopů.  

          Po celou dobu výměny vodovodu budou přilehlé domy zásobovány pitnou vodou 

z provizorního potrubí suchovodu, který bude uložen po terénu, podél Vašich oplocení, nebo 

okrajem pozemku. Na suchovod se dočasně přepojí veškeré vodovodní přípojky, nyní na vodovod 

napojené. Po dobu stavby bude kvalita vody v náhradním potrubí sledována a budou pravidelně 

laboratorně vyhodnocovány její vzorky. 

Při přepojování přípojek bude nutné v místě jejího nynějšího napojení provést výkop, který se 

může týkat blízkosti Vašeho oplocení, popř. přímo Vašeho pozemku. 

Potrubí suchovodu je opatřeno přejezdy, nebo místy umístěno pod povrch terénu ve Vašich 

vjezdech, aby nebylo během přejíždění techniky a vozidel poškozeno. Terén v místě provizorního 

uložení bude po demontáži suchovodu upraven do původní podoby, jakož i prostor postižený 

přepojením přípojky. 

          Po pokládce a odzkoušení nového vodovodu budou vyhodnoceny vzorky vody z potrubí a 

poté bude na potrubí napojena zpět Vaše domovní přípojka.  

 

Předpokládaná délka výstavby bude vzhledem k potřebě vyhodnocování vzorků vody a koordinaci 

dalších prací v délce asi 4 měsíce (předpoklad ukončení uceleného úseku letošního roku, dle 

možností hrubé terénní úpravy, případně potřebné jemné terénní úpravy budou dokončeny 

nejpozději v jarních měsících). Ovlivnění v užívání týkající se jednotlivých pozemků se 

předpokládá v době kratší, a to do cca 2 měsíců, úseky se budou postupně posouvat směrem 

do centra.  

Žádáme Vás tímto o trpělivost a pochopení při provádění stavby, která Vám bude dočasně 

znepříjemňovat běžný provoz, popř.na dobu nezbytně nutnou omezí dodávky vody. Žádáme Vás 

zároveň o oznámení na dispečink SmVaK Ostrava a.s., tel. č. 556 701 932 v pracovní době, 

mimo pracovní dobu tel.č.596 697 160 v případě, že se vyskytnou jakékoliv potíže s dodávkou 

vody ze suchovodu.  

Se svými dotazy, popř.připomínkami ke stavbě se můžete kdykoliv obrátit na tel.č.602 725 790 

nebo v pracovní době na tel.556 779 222 – Ing.Lenka Zrníková.  

V případě, že vlastníte ocelovou, nebo olověnou přípojku, je vhodné již nyní předjednat její 

výměnu.  

Za účelem dohody o provedení prací a smluvení termínu provedení prosím oznamte své telefonní 

číslo, nebo jakýkoliv kontakt na výše uvedené tel. číslo (stačí prozvonění, ozveme se zpět, nebo 

zaslání SMS zprávy s tel.číslem) nebo na e-mailovou adresu: zrnikova.lenka@smvak.cz.  

Informace o stavbě obdržíte v předstihu ve svých schránkách.  

Pevně věříme, že stavba proběhne bez zbytečných komplikací a zároveň k Vaší budoucí 

spokojenosti.  

Cílem stavby je zlepšení kvality pitné vody dodávané odběratelům v této oblasti a obnova potrubí 

za účelem jeho bezporuchovosti. 

 

Děkujeme  za pochopení a spolupráci.    

Ing.Lenka Zrníková 

                                                                                     Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. 


