
        

Informace pro občany z lokality Gagarinova, Kosmonautů 

Realizace projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojekt SEVER

Realizace projektu: 

ul. Kosmonautů – rekonstrukce stávající kanalizace - předpokládaný termín realizace rekonstrukce je stanoven od 26. ledna 2015 do poloviny 
března 2015 (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení úměrně prodloužen).  

ul. Gagarinova  - výstavba nové stoky -  po dokončení rekonstrukce kanalizace v ul. Kosmonautů by mělo dojít k vybudování nové stoky v Gagarinově 
ulici. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na druhou polovinu března 2015 (do konce května 2015). 

V lokalitě budou provedeny tyto práce:
- rekonstrukce stoky PP DN 400, nyní DN 300 v délce 80 m vč. monolit. a prefa šachty (Kosmonautů)
- nová stoka ( PP DN 300 v délce 60m vč. prefa šachet (Gagarinova)
- přeložka vody v délce 66 m ( Gagarinova) 
- 1 ks přepojení uličních vpustí ( Gagarinova)
- domovní přípojky v počtu 1 ks nové (Kosmonautů) + přepojení stávajících 3 ks (Gagarinova)
- oprava povrchů dotčených výstavbou kanalizace (bezprostředně po provedení prací provizorní oprava, v II. pol. roku 2015 dojde k finální 

úpravě povrchů) 
-

Odbočení, přípojky:
- budou provedeny v otevřených výkopech
- budou přepojeny všechny funkční přípojky (Kosmonautů)
- materiál přípojek je navržen z trub PP DN 150
- na stoce bude vysazen následující počet odbočných kusů – PP DN 300/150 3ks Gagarinova, PP DN 400/150 1 ks Kosmonautů 



Ul. Kosmonautů  
rekonstrukce stávající 
kanalizace zde  bude 
probíhat přibližně od 

domu č.o. 19 v délce asi 
80 metrů. Bude křižovat 

ul. Gagarinovu a průběžně 
bude pokračovat ve směru 

vyznačeném na mapě.

Ul. Gagarinova 
výstavba nové stoky bude 
probíhat v úseku u domů s 
č.o. 1,2,3,4 v délce cca 60 

metrů.



Dopravní a jiná omezení

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 vždy zajištěn 

přístup. V případě dočasného odpojení od vodovodu 

(v řádu max. několika hodin) bude vždy zajištěn ze 

strany zhotovitele náhradní zdroj pitné vody.

Před samotnou realizací budete zhotovitelem 

informováni prostřednictvím informačního letáku. 



Kontakty

V případě potřeby se můžete kdykoli obrátit na příslušné pracovníky a individuálně s nimi řešit konkrétní problémy spojené se stavbou u vašich 

nemovitostí. 

Kanalizační přípojky

V rámci projektu Horní Pomoraví II dojde k vybudování nového / rekonstrukci kanalizačního řadu a k případnému napojení objektů v dané lokalitě na 

tento kanalizační řad.  V této souvislosti můžete kontaktovat dozorující firmu IREA, s.r.o., konkrétně pana inženýra Vizinu, který s vámi bude 

individuálně řešit problematiku vašich přípojek. 

Manažer projektu Ing. Aleš Miketa 606 755 447 miketa@vhz.cz
Správce stavby (Sdružení API –VRV) Martin Wywial 602 141 367 Martin.wywial@centrum.cz
Zhotovitel stavby (IMOS Brno, a.s. František Rauscher 733 623 829 rauscherf@imosbrno.eu
Místostarosta města Šumperka Mgr. Tomáš Spurný 601 352 478 Tomas.spurny@sumperk.cz

Vedoucí odboru RUÍ Ing. Irena Bittnerová 583 388 309 Irena.bittnerova@sumperk.cz

Tisková mluvčí Mgr. Olga Hajduková 602 540 529 Olga.hajdukova@sumperk.cz

IREA s.r.o. Ing. Vladimír Vizina 583 302 437 vizina@irea.cz

IREA, s.r.o.                                
Ing. Vladimír Vizina 

jednatel společnosti
vizina@irea.cz                         

telefon: 583 302 437




