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Lázně Libverda, Lázeňská stezka – Obnova vodovodu 

 
 

Popis postupu prací 
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů včetně propojů navazujících řadů do 

bočních ulic. S výměnou vodovodního řadu budou provedeny výměny napojení vodovodních přípojek 

jednotlivých nemovitostí.  

 

Před zahájením protlaků nebo pokládky potrubí bude realizován provizorní rozvod vody v celém 

rozsahu I. etapy s dotažením všech vodovodních přípojek až k nemovitosti. Bude upřednostněno 

propojení s venkovní hadicí u vodoměru, tam kde není možné se k vodoměru dostat (sklepním 

okýnkem...) bude vodoměr demontován a provizorně přemístěn např. na přívod ze zahrady na zahradní 

kohoutek. Po skončení prací budou všechny vodoměry přeplombovány. 

 

Při odpojení starých rozvodů vody a přepojení na provizorní „pozemní“ vedení bude potřeba 

odstávka vody, nyní je s provozovatelem naplánována na středu 15.6.2022. 

Pro komunikaci s majiteli nemovitostí ohledně přepojování nemovitosti na provizorní rozvod 

vody prosím o zaslání telefonního čísla ve formátu JMÉNO MAJITELE_Č.P…._TELEFONNÍ ČÍSLO na 

stavbyvedoucího: Daniel Marek, 602 222 383 

 

V případě zjištění, že stávající vodovodní přípojka je v nevyhovujícím stavu (starý materiál – např. 

olovo, ocel), bude doporučeno, aby si majitel nemovitosti provedl od hranice svého pozemku vlastními 

silami výměnu vodovodní přípojky až do domu (pokud existuje, tak k vodoměru). V takovém případě 

věnujeme jako stavba nebo investor (FVS) novou PEHD hadici d32.  

 

Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace se uvažuje na základě schváleného DIO s úplnou 

uzavírkou dotčené komunikace a s objízdnou trasou po vedlejších komunikacích. Při práci na chodníku 

lázeňské stezky je v plánu úplné uzavření vždy v tom daném úseku, kde budou probíhat práce. 

V chodníku Lázeňské stezky je v plánu realizace hlavního vodovodního řadu z PEHD  d110 technologií 

řízených protlaků a pak napojování a přepoje přípojek otevřeným výkopem. V silnici budou probíhat 

práce vzhledem ke složité geologii výkopem.  

 

Přístup obyvatel k jednotlivým domům bude umožněn dle postupu výstavby vodovodu a 

přípojek při částečné uzavírce vjezdů vždy na dobu maximálně 1 den. Po dokončení prací na vodovodu 

by měla následovat rekonstrukce povrchů jednotlivých komunikací. Tam, kde byl asfalt tak zpět asfalt, 

v chodníku Lázeňské stezky bude nová dlažba, obrubníky a odvodňovací žlaby.  

V oblasti stavby bude snížena rychlost na 30 km/h. 

 

Tímto se omlouváme obyvatelům lokality v Lázních Llibverda, vozidlům zásobování, služeb, 

dopravcům, kurýrům, doručovatelům pošty i všem návštěvníkům za ztížené podmínky během doby  
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stavby. Dopady na životní prostředí se budeme snažit minimalizovat a pokud zůstaneme zdraví a 

bude přát počasí tak dobu prací maximálně zkrátit. 

 

 

 

 

Investor:   Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 

Generální dodavatel:  Společnost VHST + VHS stavby a.s., Liberec 

Subdodavatel:  Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r.o. 

Doba výstavby:  I. etapa duben – říjen 2022 

   II. etapa duben – říjen 2023 

Stavbyvedoucí:  VHSS a.s. - Filip Möller, tel.  604 159 451, moller@vhsstavby.cz,  

Zikuda VHS spol.s.r.o. - Daniel Marek, tel. 602 222 383, marek@zikuda.cz 
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