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Vážená paní, Vážený pane,  
 
 
dovolujeme si Vám oznámit, že v nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace v ulici Pod Vrbou včetně přepojení části vodovodních a kanalizačních přípojek, a to 
od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s ul. 9 května, a části šikmých chodníků. V rámci prací 
dojde i k rekonstrukci vozovky, parkovacího stání, chodníků a veřejného osvětlení v této ulici. 
 
Rekonstrukce bude prováděna výkopovou technologií, včetně přepojení vodovodních i 
kanalizačních přípojek v rozsahu dle projektové dokumentace. U těch nemovitostí, kde nejsou 
přípojky vedeny novou trasou, bude přepojení provedeno pouze na stávající hranici soukromé a 
veřejné části, (obvodová zeď, oplocení). Doporučujeme při této příležitosti současně realizovat 
opravu vodovodní a kanalizační přípojky v celém rozsahu, tedy i po soukromých pozemcích až 
k vodoměru nebo napojení kanalizace na vnitřní rozvody. Opravu a obnovu vodovodní i 
kanalizační přípojky na této části si dle zákona hradí majitel vodovodní a kanalizační přípojky, 
tedy vlastník nemovitosti na své náklady. Tuto opravu si můžete zajistit sami po dohodě 
v koordinaci s naším zhotovitelem. Projekt rekonstrukce včetně přípojek je na webových 
stránkách https://www.vstab.cz/. 
 
Při provádění výměny na Vašem pozemku bude zhotovitel dodržovat tyto zásady: 
Vodovodní přípojky z plastu (mimo závitového) není nutné měnit, budou přepojovány na 
hranici nemovitosti, popř. u hlavního řadu. Pokud je přípojka z jiného materiálu, domovní část 
přípojky bude provedena z PE v dimenzi přípojky (rodinný dům PE 32). Odstranění plomby na 
vodoměru předem nahlaste na ČEVAK a.s. – obchodní oddělení – 387 761 525. Před uvedením 
do provozu přizvěte ke kontrole ČEVAK a.s. (p. Miňha 734 642 377) a vodoměr bude následně 
zaplombován.  
Kanalizační přípojky z kameniny a plastu není nutné měnit, budou přepojovány na hranici 
nemovitosti. Pokud je přípojka z betonového potrubí, bude nahrazena potrubím z PVC, PP nebo 
kameniny v dimenzi přípojky (rodinný dům min. DN 150). Před napojením na část kanalizace na 
veřejném pozemku přizvěte ke kontrole ČEVAK a.s. (p. Miňha 734 642 377).  
 
Svoz komunálního odpadu: 
Poslední svoz komunálního odpadu v ul. Pod Vrbou proběhne 25.5.2022. Následně bude svoz 
zajištován velkoobjemovými kontejnery umístěnými v ul. Okružní a v ul. 9. května u restaurace 
Vrba po celou dobu výstavby. Kontejnery na tříděný odpad budou přesouvány v průběhu stavby 
dle postupu výstavby. 
 
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ  

• 6.6.2022–21.8.2022 uzavírka křižovatky ul. Okružní a Pod Vrbou  

• 6.6.2022–7.6.2023 uzavírka ul. Pod Vrbou   

• 6.6.2022–30.9.2022 – práce na kanalizaci a vodovodu od ul. Okružní po „šikmé chodníky“ 

• 1.10.2022–20.12.2022 – práce na kanalizaci a vodovodu „šikmé chodníky" 

• 9.1.2023–31.3.2023 – práce na kanalizaci od „šikmých chodníků" po ul. 9. května 



                                                                                                                                           

• 1.3.2023–31.5.2023 – konstrukční vrstvy a povrchy komunikací, chodníky, VO 

• Přípojky kanalizace a vodovodu budou prováděny v průběhu celé výstavby 

• Uzavírka ulice 9. května bude řešena zvlášť v roce 2023 

Podrobné DIO uzavírek je na webových stránkách https://www.vstab.cz/ nebo www.sezimovo-
usti.cz 

Předpokládaný termín zahájení prací je pondělí 6.6.2022. Při realizaci této opravy bude 
omezena doprava v této lokalitě a přístup k nemovitostem. Vjezd na staveniště a přístup 
k nemovitostem s Vámi bude individuálně řešit osoba odpovědná za realizaci stavby – pan 
Michal Šustr. Při provádění prací bude docházet k omezením dodávek pitné vody, o kterých 
budete s předstihem informováni. Po celou dobu stavby bude zajištěna dostupnost složek 
integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotnická služba) v nezbytném rozsahu. 
 
Kontakty: 
Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.  
Stavbyvedoucí: p. Radim Oliva, tel: 775 115 709,  
Mistr přítomný na stavbě: p. Michal Šustr, tel. 777 115 718. 
 
Dozor stavby: VRV Praha a.s., zodpovědná osoba je Ing. Petr Jerhot, tel. 603 188 296.  
 
Zástupce provozovatele ČEVAK a.s.: p. Luboš Kohoutek, tel: 720 980 355 
Zástupce VST s.r.o.: Zdeněk Zeman, tel: 725 105 823 
Zástupce města: Ing. Jiří Prokop, tel: 777 794 870 
 
Omlouváme se Vám za dočasné omezení Vašeho komfortu a prosíme Vás o toleranci při 
provádění prací, respektování dopravního značení a omezení, které stavba vyvolá. Práce 
spojené se stavbou jsou nezbytné pro bezproblémovou dodávku pitné vody a odvádění 
splaškových vod v dalším období a následně i lepší a bezpečnější komunikace, chodníky, 
kvalitnější veřejné osvětlení.  V případě dotazů se neváhejte obrátit na uvedené kontakty. 
 
Sezimovo Ústí, dne 20. května 2022  
 
S pozdravem 
 
Za investora VST:     Za investora město Sezimovo Ústí: 
 
 
 
 
p. Zdeněk Zeman v.r.     Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. 
technik VST s.r.o.     starosta města 
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