Informace pro občany z lokality Vančurova
Realizace projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojekt SEVER
Realizace projektu: v říjnu 2014 budou práce zahájeny ve směru od ulice B. Němcové a dále se bude postupovat směrem k ul. Zábřežská.
Rekosntrukce kanalizace bude zahrnovat rovněž rekonstrukci zatrubněného potoka v místě trasy kanalizace. Předpokládaný konec prací v této
lokalitě je plánován na konec prosince 2014. Bezprostředně po ukončení prací dojde k provizorní opravě povrchů. Závěrečné finální úpravy povrchů
v lokalitě budou probíhat v polovině roku 2015.

Výměna kanalizačního potrubí bude probíhat postupně po úsecích dlouhých cca 10 metrů, celý pracovní úsek však bude dlouhý cca 30m (stroje,
materiály, boxy,…). Do domů bude zajištěn přístup pomocí provizorního přemostění výkopů. Po provedení výměny potrubí bude vždy úsek výkopu
zasypán, aby byl zajištěn bezpečný průchod a možnost vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. V době rekonstrukce kanalizace bude
veškerá doprava včetně MHD odkloněna.

Před samotnou realizací budete zhotovitelem informováni prostřednictvím informačního letáku.

Zároveň se můžete kdykoli obrátit na příslušné pracovníky (viz důležité kontakty) a individuálně s nimi řešit konkrétní problémy spojené se stavbou u
vašich nemovitostí.

V lokalitě budou provedeny tyto práce:
-

Vybourání stávajících stok (DN 300/450) v délce 336 m
Rekonstrukce stávající kanalizace v délce 334 m v ŽB DN 600 v hloubkách 2,5 -3,3, m
Rekonstrukce zatrubněného potoka DN800
17 ks přepojení uličních vpustí
Výměna domovních přípojek splaškové kanalizace – ke každému domu jedna přípojka
Oprava povrchů dotčených výstavbou kanalizace (bezprostředně po provedení prací provizorní oprava, v polovině roku 2015 finální úprava
povrchů)

Odbočení, přípojky:
-

Budou provedeny v otevřených výkopech
Budou přepojeny všechny funkční přípojky nyní napojené do stávající kanalizace
Materiál přípojek je navržen z kameniny

Hrazení nákladů:
Z vašich nemovitostí jsou odváděny splaškové vody (tedy odpadní vody např. z umyvadel, toalet apod.) a dešťové vody (z vašich okapů).
V rámci projektu Horní Pomoraví II dojde k výměně vašich funkčních přípojek splaškové kanalizace na hlavní řad, a to od hlavního řadu až k
„patě“ domu. Tato výměna bude kompletně hrazena z projektu bez nutnosti vaší finanční spoluúčasti.
Odvod dešťových vod od nemovitosti do kanalizace je odpovědností vlastníka nemovitosti, který opravy dešťových přípojek řeší na vlastní
náklady.

V rámci rekonstrukce kanalizace ve vaší lokalitě dojde k odkrytí povrchů. V této souvislosti vás prosíme, abyste využili této situace a
zkontrolovali si stav vašich dešťových přípojek do kanalizace.
Město Šumperk Vám nabízí konzultační firmu IREA, s.r.o., která Vám může v této věci konkrétně poradit a navrhnout další postup. V případě
potřeby kontaktujte:
IREA, s.r.o.
Ing. Vladimír Vizina
Jednatel společnosti
vizina@irea.cz
telefon: 583 302 437

Možný stav vašich dešťových přípojek:
-

Ve vaší lokalitě mohou nastat tyto případy:
1. Z vaší nemovitosti jste na hlavní řad (hlavní kanalizaci) napojeni jednou přípojkou, kdy do této přípojky jsou zaústěny dešťové i splaškové
vody. V tomto případě dojde v rámci projektu Horní Pomoraví II k výměně a přepojení vaší funkční přípojky na hlavní řad, a to od hlavního
řadu až k „patě“ vašeho domu.

2. Z vaší nemovitosti jste napojení na hlavní řad přípojkou, která odvádí pouze splaškové vody a zaústění dešťových svodů do kanalizace
máte řešeno zvlášť. V této souvislosti vás prosíme, abyste využili situace, kdy povrchy v lokalitě budou odkryté a zkontrolovali si stav vašich
dešťových přípojek do kanalizace. Může se stát, že tyto přípojky jsou již v havarijním stavu, nebo nejsou vůbec zaústěny do kanalizace.
V těchto případech se může stát, že dešťové vody prosakují pod vaši nemovitost a pod komunikaci a mohou být příčinou jejího budoucího
poškození. V tomto případě je nutné, abyste na vaše vlastní náklady zajistili zaústění dešťových vod do vaší přípojky splaškové kanalizace
nebo přímo do kanalizačního řadu v ulici.

Prosíme vás, abyste využili stavu, kdy budou povrchy ve vaší lokalitě odkryty a zkontrolovali si stav vašich dešťových přípojek a zajistili jejich
opravy. Město Šumperk plánuje v příštím roce provést kompletní rekonstrukci povrchů vozovky i chodníků ve vaší ulici. Následná oprava vašich
dešťových přípojek tak bude velmi problematická, neboť bude muset být zasáhnuto do celistvosti povrchu a vám se tak zvýší náklady na
realizaci dešťové přípojky (kromě nákladů za dešťovou přípojku budete muset počítat i s uhrazením nákladů za odkrytí a následnou úpravu
povrchu!).

Stručný postup provádění prací v lokalitě Vančurova

