
        

Informace pro občany z lokality Alšova, Dobrovského 

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

Realizace projektu: 

Ul. Dobrovského II. část – práce budou zahájeny od 21.04.2015 do konce května 2015 

Ul. Alšova – realizace prací konec května až konec července 2015

V lokalitě budou provedeny tyto práce:
- Rekonstrukce stávající kanalizace v délce 70m v ŽB DN800 (Dobrovského)/ 135m v ŽB DN800 (Alšova) v hloubkách okolo 3,5m.
- 8 ks přepojení uličních vpustí (projektované) na Dobrovského / 7 ks Alšova.
- Domovní přípojky v počtu 6 ks Dobrovského/ 4 ks Alšova (v případě nálezu dalších funkčních domovních přípojek budou automaticky 

napojeny do stoky)
- Oprava povrchů dotčených výstavbou kanalizace (bezprostředně po provedení prací provizorní oprava, v II. pol. r. 2015 finální úprava 

povrchů).

Odbočení, přípojky:
- budou provedeny v otevřených výkopech
- budou přepojeny všechny funkční přípojky (i ty, s nimiž projekt nepočítá)
- materiál přípojek je navržen z kameniny 





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. 

Předseda představenstva VHZ a.s.  Ing. Petr Suchomel 724 189 455 suchomel@vhz.cz

Správce stavby (Sdružení API –VRV) Martin Wywial 602 141 367 Martin.wywial@centrum.cz

Zhotovitel stavby (IMOS Brno, a.s. Ing. 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




