
   

                                    

   

 
 

Vážená paní – pane 

 

V březnu 2021 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci komunikace, vodovodu a 

kanalizace na Šafaříkově ulici v Sezimově Ústí I. V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a 

kanalizace bude probíhat také oprava odboček pro domovní vodovodní a kanalizační 

přípojky zaústěné do Šafaříkovo ulice až k hranici soukromého pozemku (vyjma dešťových 

svodů). Oprava těchto částí domovních přípojek ve vlastnictví majitelů připojených 

nemovitostí na veřejném prostranství investorem stavby je vstřícným krokem. Vzhledem 

k tomu, že se bude provádět také výměna povrchů chodníků, doporučujeme provést 

současně rekonstrukci částí přípojek uvnitř nemovitosti až po vodoměr a napojení na 

domovní rozvod kanalizace, včetně zajištění průchodu obvodovým zdivem objektu. Práce na 

Vašem pozemku musí být hrazeny z Vašich vlastních prostředků a může Vám je provést 

libovolná odborná firma v koordinaci se zhotovitelem rekonstrukce vodovodu a kanalizace.  

Pokud výměna přípojek na soukromém pozemku nebude provedena současně s výměnou na 

veřejné části, může vzniknout situace, kdy při poruše přípojek budete muset provádět jejich 

opravu a výkop z pozemku chodníku a uvedení chodníku do původního stavu uhradit na své 

náklady. Pokud provozovatel konstatuje, že technický stav vodovodní nebo kanalizační 

přípojky nevyhovuje požadavkům pro používání (například z důvodu životnosti materiálu) je 

oprávněn vyzvat vlastníka takové přípojky k nápravě tohoto stavu a po dobu vadného stavu 

přerušit dodávku vody nebo odvod splaškových vod.  

 

Při provádění výměny na Vašem pozemku je nutné dodržet 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 PP, popř. 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 zahájením stavebních prací předpokládá ČEVAK a.s. kontrolu vodovodních a 

kanalizačních přípojek, tuto prohlídku je možné využít i ke konzultaci ohledně technického 

provedení vodovodní a kanalizační přípojky na Vašem pozemku.   

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat zástupce ČEVAK a.s., pana 

Luboše Kohoutka na telefonním čísle: 720 980 355, nebo zašlete  e-mail na 
adresu lubos.kohoutek@cevak.cz 

 
 
V Táboře dne:               

 

Zdeněk Zeman 

                  technik VST s.r.o. 

         tel.: 725 105 823 
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