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                                  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
                                        Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983 

                                           Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

                                           Městským soudem  v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93 

Voda je život, chraňme ji! 
®

    

 

Město Úvaly 
k rukám starosty města 
Pražská 276 
250 82  Úvaly 

 
 
 
                                                                                      

Váš dopis  zn/ze dne  Naše značka  Vyřizuje/linka  Ml.Boleslav 

  6352/VN/2007  Ing. Stehlík/156  4. prosince 2007 

 
 
 Investice a opravy vodohospodářského majetku na rok 2008 a další.  
 
 
 Vážený pane starosto, 
 

po analýze potřeb oprav a investic do vodohospodářského majetku města Úvaly, které jsou 
nutné nebo podmínečně nutné na zajištění dlouhodobé životnosti, snižování ztrát a provozních 
nákladů, Vám předkládáme níže uvedený seznam akcí navržených ke schválení do rozpočtu města 
na rok 2008 (případně v dalších letech): 

Investice na vodovodní síti: 

1. rekonstrukce vodojemu Rohožník  
Stávající stav je dezolátní, jedná se o jednokomorový zemní vodojem, jehož čištění je prakticky 
nemožné (nutnost jednodenního odstavení města od vody). V červnu 2002 zpracoval VIS Praha 
dokumentaci ke stavebnímu řízení. Zároveň bylo projekčně řešeno i potřebné rozdělení 
vodovodní sítě na dvě tlaková pásma.  

 2. výměna litinového výtlačného řadu LT DN 200 mm v úseku od železniční tratě Úvaly- 
Praha po státní silnici Praha – Český Brod.  
Jedná se o nejporuchovější úsek výtlaku, uložený v kraji nezpevněného lesního úvozu. Litinové 
potrubí je uloženo v jílu a napadáno bludnými proudy. Většina poruch jsou větší či menší díry 
v potrubí. 

  Obě výše uvedené akce spolu s předěláním armaturní šachty v Horoušánkách v ul.Spojovací 
mají přímou souvislost s chystaným přepojením skupinového vodovodu na káranské řady u 
Zelenče a měly by mít prioritu. 
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Opravy na vodovodní síti Úvaly:  

  
1.  výměna eternitového potrubí ET DN 200 mm v délce cca 400 m v ul. Janáčkova od 

křižovatky s ul.Purkyňovou směr Hodov. 
2.  armaturní uzly – především jde o výměnu dělicích šoupat DN 200 mm v ul.Kollárova 

v křižovatkách s ul.Raisovou, B.Němcové a Žižkova. 
3.  přeložení cca 50 m mělce uloženého řadu PE DN 80 v ul.Maroldova od křižovatky 

s ul.Nerudovou (písemný požadavek byl předán na odbor investic MěÚ Úvaly) 
4.  rekonstrukci nevyhovujících vodovodních přípojek v majetku SBD Úvaly 

jedná se o bytové domy v ul.Raisova, Maroldova a Nerudova připojené poruchovým 
pozinkem DN 5/4“, 6/4“ 

5.  oprava ATS (aut. tlak. stanice) Radlická čtvrť  
6.  dořešení vybudování ATS Slovany 

  
 
 Investice na kanalizační síti a ČOV: 
 

 1. Hrubé předčištění na ČOV v rozsahu: 
- strojně stírané česle 
- zařízení na těžení z lapáku písku. 

 
Opravy na kanalizační síti a ČOV: 
 

1. Generální oprava čerpadel ABS Piranha na ČOV (je výsledkem absence hrubého předčištění 
na ČOV). 
2. Oprava řídícího systému ČOV 
3. Oprava aeračního zařízení v aktivaci (nové elementy) na ČOV  
4. Dešťový odlehčovač na staré ČOV 

 
  
 Předáváme Vám tímto výčet akcí a jako provozovatel vodovodu a kanalizace jsme 
připraveni spolupracovat na přípravě a realizaci akcí schválených z rozpočtu města v roce 2008. 
 
 S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Ing. Vladimír Stehlík 
       výrobní náměstek a. s.    

 

 

 
Na vědomí:  TN, TPČ, P05, P07 


