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tel:
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e-mail:
V Trutnově

Věc:

dne:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábYežíVáclava Havla 19, 541 01 Trutnov

všem odběratelům
v Janských Lázních, Lázeňské ul,

Pavel Vlček
499 848 512,731 134 041
499 848 520

vlcek@vaktu.cz
11.3.2019

Oznámení ozaháieni opravy vodovodu a kanalizace v Janských Lázních, Lázeňské ul.
vážení odběratelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 29,3,2019 bude zahájena oplava vodovodu akanalizace vJanských Láznich,
Lázeňské ul., a to v úseku od domu č.p. 90 (garáže Státních lázní) po dům č.p. 104 v Černohorské ul. (vodovod), resp. č.p.
289 (splaškovákanalizace). Oprava bude rozdělena na dvězákladní etapy-stavební sezónyv letech 2019a 2020. Rozhraní

etapbudevkřižovatceuJánskéhodvora(upříjezdukmístní autobusovéstanici).Vl.etapě-vobdobí 29,3,-31.8.2019-

bude uskutečněna oprava vodovodu a kanalizace v úseku od domu č.p. 90 po křižovatku u Jánského dvora v délce cca 735
m. Ve 2. etapě - v obdobných termínech roku 2020 - bude uskutečněna oprava vodovodu a kanalizace ve zbývajícíhorní
části.

Oprava vodovodu a kanalizace je koordinována s rekonsirukcí silnice 11112961 a přilehlých chodníkŮ a v nich
uloženéhoteplovodu a rozvodů dešt'ové kanalizace a veřejného osvětlení. Tyto části celé akce pak zajišťujídalšípodílejícíse
organizace a subjekty.
Od 29.3.2019 bude zahájeno frézování povrchu silnice, a to od čp.93 a 88 po křižovatku u Janského dvora (dŮm č.p.

38), čemužbude předcházet úplná uzavírka silnice lll/2961 v úseku od křižovatky s komunikací směřující k Vesně ke
křižovatce u Janského dvora. Příjezd do Janských Lázní bude zajištěn shora kolem parkoviště u dolní stanice lanovky na
Černou horu. Příjezd dopravní obsluhy k objektům v uzavřeném úseku vozovky bude provizorně umožněn tak, aby

nedocházelo k omezení stavební činnosti a bezpečnosti provozu na uzavřené silnici vč.dodržováníBOZP.
Od 1 ,4.2019 pak bude zahálena oprava vodovodu a kanalizace a io v úseku cca od domu č.p. 93 ke křižovatce u
Janského dvora. Zhruba od 1,7,2019 bude oprava vodovodu a kanalizace pokračovat v úseku od domu č.p. 90 cca k domu
č.p. 93. Vodovod a kanalizace jsou v celém úseku vedeny ve směru vzhůru podél pravého okraje silnice.
Součástí opravy vodovodu a kanalizace je přepojení všech domovních přípojek (vodovodních i kanalizačních),
případně i výměna nevyhovujícich potrubí přípojek v úsecíchod odbočeníz řadu po vnějšíokraj chodníku.
Oprava vodovodu bohužel způsobí krátkodobá přerušení dodávky vody v trvání max. jednotek hodin, kdy bude nutné
propojovat jednotlivé úseky nového vodovodu s vodovodem stávajícím nebo bude nutné přepojit domovní přípojky na nový
vodovod. V něktených úsecíchbude nezbytné přepojit některé objekty na provizorní vodovod, ktený bude uložen na povrchu
terénu. Tato přerušení dodávky vody budou probíhat vesměs v pracovních dnech a v období 8:00 - 15:00 hod.
Abychom Vás mohli informovat o přerušeních dodávky vody, tak Vás tímto prosíme o sdělení Vašich telefonních
kontaktů (e-mailem na výše a niže uvedenou adresu, případně SMS zprávou s informací o čísludomu a k němu
odpovídajícímutelef. kontaktu). O přerušeních dodávek vody Vás budeme informovat vždy 24 hod. před samotným
přerušením dodávky vody.
Odvádění odpadních vod v průběhu prací bude zajištěno bez vlivu na okolní dotčenénemovitosti. Pouze v případě
přepojení kanalizačníchpřípojek bude zapotřebí krátkodřrbě omezit vypouštění odpadních vod z předmě$ného domu. Toto
opatření bude projednáno s uživateli domu předem ústně.

Za naši společnost bude opravu vodovodu a kanalizace koordinovat p. Pavel Vlček, ktený bude v pracovní dny od
7:00 h. do 14:00 h. kzastižení na tel, č. 731 134 041, e-mail: vlcek@vaktu.cz. V jiných časech je k dispozici naše pohotovost
ve Svobodě nlÚ, tel. 737 237 353. Zhotovitelem opravy vodovodu a kanalizace bude společnost Z&D STAVBY, s.r.o. Trutnov,
tel. 603 4828O2.
Před samotným zahájením prací provede naše společnost fotodokumentaci stávajícího stavu dotčených pozemkŮ a
objektů.

Omlouváme se za způsobenéobtížea děkujeme Yám za pochopení.

Trutnov, a,s,
Vodovody a kanalizace
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S pozdravem,

Vlček Pavel,

v.r.
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