
Rekonstrukce  v ulicích V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě 
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Vzhledem ke špatnému stavu kanalizace a 
vodovodu v ulicích V Lískách, Na Úvoze a K 
Přehradě, zařadil Svaz vodovodů a kanalizací do 
plánu investic celkovou rekonstrukci těchto sítí v 
této části města 
 
Rekonstrukcí mělo dojít k velkému zásahu do 
komunikací 
 
Správce komunikací města Žďáru n.S., požadoval, 
aby byl opraven povrch komunikací v plné šířce. 
Tím se k realizaci rekonstrukce sítí připojilo 
město s tím, že se bude podílet na zbývajících 
plochách, které by nebyly dotčeny rekonstrukcí 
sítí  
 
Vznikly dva projekty, pro dva investory, ve stejné 
lokalitě  
 
Spolupráce mezi Svazem a městem pokračovala 
při vyhlašování výběrového řízení na dodavatele 
stavby.  Byl soutěžen jeden dodavatel pro dva 
investory a nemohlo dojít k prodloužení stavby, 
jak se tomu stalo při opravě ulice Smetanova  
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STAVBA SVAZU VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ 
 
Termín zahájení: březen 2018 
Termín ukončení: srpen 2018 
 
• 4.700 m2 komunikace 
• 1.153 m vodovodu a 69 přípojek 
• 1.190 m  kanalizace a 113 

přípojek 
• vpustě  
Cena: 22,3 mil. Kč bez DPH 
 
 
 
 
STAVBA MĚSTA ŽĎÁRU N.S. 
 
Termín zahájení: červenec 2018 
Termín ukončení: listopad 2018  
• 2.215 m2 vozovky 
• 1.925 m2 přídlažby, včetně  
        obrub a krajnic 
 
Cena 9,1 mil. Kč bez DPH  

Stavba města -  část komunikací a chodníků 
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Stavba Svazu vodovodů a kanalizací – 
výřez situace v centra u bývalého domu kultury 
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Koordinační situace  
(šedá barva - stavba Svazu VKV , barevně žlutá a oranžová barva – stavba města) 
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DALŠÍ INFORMACE 
 
• Dodavatel stavby umožní  vjezd i výjezd k 

rodinným domům, je nutné domluvit se na 
tel.č.:  Michaela Králová – 604 226 230 

                  František Ledvinka – 725 887 133   
 
• Dodavatel stavby umožní vjezd vozidel 

integrovaného záchranného systému  
 

• Dodavatel stavby projednal vyvážení 
komunálního odpadu s firmou AVE 
 

• Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní 
dny, kterých se mohou zúčastnit zástupci 
občanů. Předběžně byl požádán, aby byl 
zástupcem pan Josef Vykoukal 
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Záměr investorů i dodavatele stavba je realizovat stavbu po částech, tak aby 
zůstal přístupný vždy určitý úsek ulic 
 
Harmonogram podkladních vrstev komunikací je předběžně stanoven po 10 dnech od 1.7.2018. 
Viz. Harmonogram zveřejněný samostatně  
1. ul. V Lískách – dolní část 
2. ul. V Lískách – střední část 
3. ul. V Lískách – horní část 
4. ul. Na Úvoze – dolní část 
5. ul. Na Úvoze – horní část 
6. ul. K Přehradě – přední část 
7. ul. K Přehradě – zadní část 
8. náměstí u bývalého kulturního domu  
Následovat bude pokládka povrchů komunikací ve stejném pořadí cca po 10 – 15 dnech a finální 
vrstvy. 
 
Harmonogram realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude známý až 3.4.2018 a bude 
zveřejněn. V  současné době jsou známy uzavírky silnic. Viz. Situace uzavírky zveřejněná 
samostatně 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWqqnMkYDaAhXFGuwKHZJSBDkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.vranenadvltavou.cz/aktuality/rekonstrukce-mistni-komunikace-u-skoly-uzavirka-192291?discussion-id=53573&do=discussion-reply&psig=AOvVaw1rVWdaJfCNSH52OY9Pqsb8&ust=1521815209310950


PARKOVÁNÍ – v okolí ulic není pozemek v majetku města, který by byl 
vhodný k odstavení vozidel   
 
Eventuální vjezd a stání vozidel je nutné řešit nejprve se samotnou stavbou, v 
případě nemožnosti vjezdu řešit odstavení vozidel v sousedních ulicích tak, 
aby nedocházelo k porušování vyhlášky a vozidla nebránila vjezdu na 
pozemky majitelů sousedních nemovitostí 
Jako jediná případná vhodná kapacitní odstavná plocha se, z hlediska 
docházkové vzdálenosti, jeví prostranství mezi restaurací Sport bar a 
sportovní halou, dále ještě menší plochy u mateřské školy a prodejny potravin  
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Informační lístek od dodavatele stavby, který byl doručen do schránek RD 
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Děkujeme všem občanům za 
toleranci a trpělivost 
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