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Věc: Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou – informace vlastníkům nemovitostí 
 
 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že město Sezimovo Ústí ve spolupráci s Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. 
v současné době zajišťuje projektovou přípravu pro realizaci opravy komunikace ulice Pod Vrbou v Sezimově Ústí. 
V rámci této akce by současně mělo dojít k rekonstrukci vodovodu a kanalizace, které jsou nyní umístěné převážně v 
soukromých pozemcích, mezi domy a zahradami. Toto umístění jednak omezuje soukromé vlastníky pozemků a zároveň 
znemožňuje zajistit jejich bezpečný provoz, údržbu a opravy. U rekonstrukce veřejného vodovodu a kanalizace je 
vyvíjena maximální snaha o vymístění těchto sítí ze soukromých pozemků (neveřejných částí) do veřejných pozemků 
tak, aby jejich poloha co nejméně omezovala vlastníky soukromých pozemků a byla zajištěna jejich bezpečná údržba a 
provoz. 
 
V tuto chvíli máme zpracovanou studii proveditelnosti, která řeší nové umístění vodovodu a kanalizace dle výše 
uvedených zásad. Studie je zveřejněna k nahlédnutí na internetu: www.vstab.cz, nebo v sídle Vodárenské společnosti 
Táborsko s.r.o. na adrese Kosova 2894, 390 02 Tábor (budova ČEVAK a.s.) po dohodě termínu návštěvy s panem 
Zemanem zeman@vstab.cz. Následujícím krokem bude zajištění dalšího stupně projektové dokumentace, které pro nás 
zpracovává firma SWECO HYDROPROJEKT a.s.. Pracovníci této firmy společně s geodety (GK Dvořáček) budou 
v termínu od 11. 5. 2020 provádět průzkum a zaměření přípojek jednotlivých objektů (Vašich domů), za účelem navržení 
optimálního napojení stávajících přípojek. Toto přepojení vyvolá i nutnost stavební činnosti na Vašich soukromých 
pozemcích. Z tohoto důvodu bude pro zajištění příslušných povolení nutný i Váš souhlas se stavební činností. Veškeré 
práce včetně nového přepojení bude hradit Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Případné další Vámi požadované 
práce, jako je například rekonstrukce Vaší vodovodní přípojky nad rámec přepojení (v celé její délce), byste si museli 
hradit Vy.  
 
Tímto si Vás zdvořile dovolujeme požádat o součinnost v podobě zpřístupnění objektu, umožnění provedení průzkumu 
se zaměřením, vyslovení souhlasu se stavební činností a konzultace s projektanty při návrhu přepojení přípojek. Dále 
Vás v některých případech bude oslovovat město Sezimovo Ústí se žádostí o odprodej pozemků v místech veřejně 
přístupných uliček „soudek“, za účelem možnosti umístění nových řadů. Věříme, že toto řešení bude přínosem pro 
všechny zúčastněné strany v podobě opravené ulice a vymístěných vodohospodářských sítí ze soukromých pozemků, 
které nebudou omezovat soukromé vlastníky.  
 
Bližší informace podá: 
  
p. Zdeněk Zeman, VST s.r.o. – zeman@vstab.cz 
Ing. Jiří Prokop, město Sezimovo Ústí – j.prokop@sezimovo-usti.cz  
 
Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 
S pozdravem 
 
 
 
Oldřich Zimmel, technický náměstek v.r.     Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta v.r. 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.     Město Sezimovo Ústí 
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