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Informace pro občany k projektu Regenerace panelového sídliště 

Prievidzská etapa č. 6

- Regenerace panelového sídliště byla rozdělena do osmi dílčích etap. Mezi lety 2006-2014 byly 

realizovány etapy č. 1,2a,2b,2c,3,4 a 8.

- Pro rok 2015 je naplánována realizace etapy č. 6. Tato etapa zahrnuje domy v ul. Prievidzská č. 6 -

8 a 10-24, ul. Temenická č. 7-11 a 7-23.

- Odhadovaná realizační cena pro tuto etapu činí 7 mil. Kč vč. DPH, přičemž město se bude snažit 

získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v max. výši 4 mil. Kč.

Co bude předcházet realizaci samotného projektu?

- Předtím, než dojde k realizaci samotného projektu, bude v dotčené lokalitě provedena 

rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace (tuto rekonstrukci provádí firma Vodohospodářská 

zařízení a.s.).

- Samotné výkopy jsou naplánovány na období květen – červenec 2015 (výměna asi 660m potrubí).

- Vstup do domů hlavním vchodem bude ze strany zhotovitele zajištěn, přesto během tohoto období 

prosíme občany, aby se snažili využívat zejména zadní vchody svých domů.

- V průběhu realizace stavby bude zajištěn odvod všech odpadních vod, přísun pitné vody nebude 

dotčen. 

- Před samotnou realizací budete prostřednictvím letáku ze strany zhotovitele informováni.

  Výměna kanalizačních přípojek a systém podpory města 

- Společnost VHZ a.s. provede v lokalitě výměnu hlavního kanalizačního řadu. Na tento kanalizační 

řad jsou jednotlivé domy napojeny kanalizačními přípojkami, které jsou ze zákona majetkem 

vlastníka nemovitosti, jenž je zodpovědný za jejich stav a případnou výměnu hradí na své 

náklady. V rámci rekonstrukce kanalizace doporučujeme proto vlastníkům nemovitostí v dotčené 

lokalitě provést výměnu těchto kanalizačních přípojek. 

- Výměnu přípojek hradí vždy vlastník připojené nemovitosti, avšak město Šumperk poskytuje 

vlastníkům nemovitostí příspěvek ve výši 1000 Kč za každý dokončený metr na jednu 

kanalizační přípojku splaškovou k jednomu domu, která musí být odborně zaměřena a na 

základě toho bude příspěvek poskytnut.

Co je nutno udělat před výměnou kanalizační přípojky?

1.Vybrat si firmu a objednat u ní výměnu přípojky (odborné firmy, které zajišťují výkopové práce vč. 

výměny přípojek)  
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2.Před zahájením prací kontaktovat firmu IREA, s.r.o., která provádí pro město odborný dozor a 

zpracovává podklady pro výplatu finančního příspěvku. Je proto třeba včas nahlásit plánovanou 

výměnu kanalizační přípojky pro konkrétní nemovitost včetně adresy a kontaktních údajů na 

osobu vlastníka, případně jeho pověřeného zástupce.  

3.Prosíme vás, abyste využili stavu, kdy budou povrchy ve vaší lokalitě odkryty a zkontrolovali si stav 

vašich kanalizačních přípojek a zajistili jejich opravy. Po provedení rekonstrukce kanalizace 

dojde v lokalitě mj. ke kompletní rekonstrukci povrchů. Následná oprava vašich přípojek tak 

bude velmi problematická, neboť bude muset být zasáhnuto do celistvosti povrchu a vám se tak 

zvýší náklady na realizaci přípojky (kromě nákladů za přípojku budete muset počítat i 

s uhrazením nákladů za odkrytí a následnou úpravu povrchu).

Projekt regenerace panelového sídliště Prievidzská etapa č. 6

- Regenerace dotčené lokality bude provedena následně po dokončení rekonstrukce kanalizace.

- Etapa č. 6 zahrnuje: rekonstrukci chodníků (vč. vybudování nové cestní sítě), veřejného osvětlení, 

osázení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.), vybudování dětského hřiště a revitalizaci

zeleně.

- Revitalizace zeleně v lokalitě: v rámci plánované revitalizace proběhlo komplexní posouzení stavu 

zeleně v lokalitě. Z 86 dřevin bude kvůli jejich nevyhovujícímu stavu 40 kusů vykáceno a namísto 

nich bude vysázeno 105 kusů nových a 400 m2 keřové výsadby (stromy budou vysázeny o 

velikosti 4-5 metrů).  

- Situační plány a další dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách města 

www.sumperk.cz v sekci Aktuality nebo Tiskové zprávy. 
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