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Stavba: “Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého“ 

 

Provedení stavebních prací – oprava vodovodu otevřeným výkopem v ul. Prokopa Velikého včetně přepojení 

vodovodních přípojek + oprava vodovodu v ul. Výstavní bezvýkopově protlakem (montážní jámy protlaku 

budou umístěny: startovací v MK ul. Prokopa Velikého, cílová v chodníku podél ul. Výstavní mimo silniční 

těleso. Pro provedení protlaku bude potřebné v křižovatce ul. Prokopa Velikého provést 2x kopanou sondu 

k ověření umístění a hloubky kříženého plynovodního potrubí. 

Oprava kanalizace bude provedena výměnou 4ks kanalizačních revizních šachet otevřeným výkopem,  1ks 

kanalizační šachty sanací. Po provedení výměny kanalizačních šachet budou provedeny provizorní opravy 

povrchů – betonová krusta, tak aby bylo možné provádět zimní údržbu.  

Kanalizační potrubí bude opraveno bezvýkopovou metodou - sanace rukávcem.  

 

Oprava povrchů bude provedena dle požadavku správce komunikací viz. příloha výkres C.4 Situace 

vyspravení povrchů (pozn. po provedení sond k ověření polohy plynu v křižovatce ul. Výstavní x ul. Prokopa 

Velikého bude v tomto úseku finální obrusná asfaltová vrstva protažena přes sondy k obrubníku dle pokynů 

správce komunikace).  

_______________________________________________________________________________________ 

V termínu (od - do):  8.11.2022 – 31.5.2023  - výkopové práce        

Definitivní úpravy povrchů:  1.6.2023 – 25.6.2023 

 

Harmonogram stavby  

Celkový termín realizace: 8.11.2022 – 25.6.2023 
 

OPRAVA KANALIZACE 

Etapa č. 1  

Termín: 8.11.2022 – 13.11.2022 

Výkres DDZ č. 3 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 1. úsek 

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š2 – otevřeným výkop, sanace revizní kanalizační 

šachty Š1 včetně výměny poklopu, sanace rukávcem – úsek Š1 – Š2 včetně přepojení přípojek 

Dopravní řešení: 

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 652/11 

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní  

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 

 

Etapa č. 2  

Termín: 14.11.2022 – 20.11.2022 

Výkres DDZ č. 4 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 2. úsek 

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š3 – otevřeným výkop, sanace rukávcem – úsek Š2 – 

Š3 včetně přepojení přípojek 

Dopravní řešení: 

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 260/17 

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní  

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 
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Etapa č. 3 

Termín: 21.11.2022 – 27.11.2022 

Výkres DDZ č. 5 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 3. úsek 

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š4 – otevřeným výkop, sanace rukávcem – úsek Š3 – 

Š4 včetně přepojení přípojek 

Dopravní řešení: 

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 260/17 

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní  

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 

 

Etapa č. 4 

Termín: 28.11.2022 – 4.12.2022 

Výkres DDZ č. 6 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 4. úsek 

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š5 – otevřeným výkop, sanace rukávcem – úsek Š4 – 

Š5 včetně přepojení přípojek 

Dopravní řešení: 

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 168/33 

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní  

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 

 

V termínu do 11.12.2022 budou provedeny provizorní úpravy povrchů – betonová krusta případně 

asfaltová vrstva, tak aby bylo možné provádět zimní údržbu. MK ul. Prokopa Velikého bude následně 

zprůjezdněna, dočasné dopravní značení odstraněno. 

Po dobu provádění stavebních prací – opravy kanalizace zajišťuje zimní údržbu zhotovitel stavby. Po 

provedení provizorních povrchů provádí zimní údržbu správce MK. O průběhu stavebních prací bude 

zhotovitel správce MK informovat tak, aby byla zajištěna plynule zimní údržba. 

 

 

OPRAVA VODOVODU 

Etapa č. 5 

Termín: 27.3.2023 – 19.4.2023 

Výkres DDZ č. 10 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 4. úsek   

Oprava vodovodu – otevřeným výkopem v úseku od křižovatky ul. Jeremenkova x ul. Prokopa Velikého po 

křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Kutuzovova. Délka úseku 200m.  

Dopravní řešení: 

Zjednosměrnění ulice Prokopa Velikého v uvedeném pracovním úseku. Průjezd omezen ze směru od ul. 

Výstavní k ul. Jeremenkova. 

Ve směru z ul. Jeremenkova do ul. Výstavní průjezd bez omezení. 

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 
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Etapa č. 6 

Termín: 20.4.2023 – 25.4.2023 

Výkres DDZ č. 9 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 3. úsek   

Oprava vodovodu – otevřeným výkopem v úseku křižovatky ul. Kutuzovova x ul. Prokopa Velikého po budovu  

č.    149/18. Délka úseku 35m. 

Dopravní řešení: 

Uzavírka odbočení v křižovatce z ul. Prokopa Velikého do ul. Kutuzovova ve směru k ul. Mírová. Průjezd ul. 

Prokopa Velikého v obou směrech zachován. 

Bez navržené objízdné trasy. 

 

Etapa č. 7 

Termín: 26.4.2023 – 14.5.2023 

Výkres DDZ č. 8 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 2. úsek   

Oprava vodovodu – otevřeným výkopem v úseku od budovy č. 149/18 po křižovatku ul. Prokopa Velikého x 

ul. Výstavní.  Délka úseku 170m.  

Dopravní řešení: 

Zjednosměrnění ulice Prokopa Velikého v uvedeném pracovním úseku. Průjezd omezen ze směru od ul. 

Výstavní k ul. Jeremenkova. 

Ve směru z ul. Jeremenkova do ul. Výstavní průjezd ulicí Prokopa Velikého bez omezení. 

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 

 

Etapa č. 8 

Termín: 15.5.2023 – 31.5.2023 

Výkres DDZ č. 7 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 1. úsek   

Oprava vodovodu – protlakem v křižovatce ulice Prokopa Velikého x ul. Výstavní, délka úseku 25m. 

Dopravní řešení: 

Zúžení v ul. Prokopa Velikého pro umístění montážní jámy protlaku a provedení dvou sond pro určení 
umístění a hloubky plynovodního potrubí křížícího protlak opravovaného vodovodu. Druhá montážní jáma 
protlaku bude umístěna v chodníku v autobusové zastávce „U Chladičů“ (zastávka je obsluhována linkou č. 
57 - Nová Huť jižní brána →směr do Hulváky). Pro chodce bude zřízen po dobu provádění protlakových prací 
koridor. A dále bude v rámci uvedené stávající autobusové zastávky posunut dočasně pouze označník 
zastávky. Autobusová zastávka je dostatečně dlouhá pro provedení tohoto řešení, které bylo také 
odsouhlaseno ing. Mlčákem, zástupcem DPO. Před zahájením této etapy stavby bude DPO v dostatečném 
předstihu informováno k zajištění posunu označníku autobusové zastávky. 
 

PROVEDENÍ OBNOVY ASFALTOVÝCH POVRCHŮ V ULICI PROKOPA VELIKÉHO 

Etapa č. 9 

Termín: 1.6.2023 – 11.6.2023 

Výkres DDZ č. 11 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při pokládce nového živičného krytu, 1. úsek 

Pokládka asfaltových vrstev v ulici Prokopa Velikého v úseku od křižovatky ul. Prokopa Velikého x ul. 

Výstavní po křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Kutuzovova 

Dopravní řešení: 

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 180m  

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Jeremenkova – ul. Halasova - ul. Výstavní  
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Etapa č. 10 

Termín: 12.6.2023 – 25.6.2023 

Výkres DDZ č. 12 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při pokládce nového živičného krytu, 2. úsek 

Pokládka asfaltových vrstev v ulici Prokopa Velikého v úseku od křižovatky ul. Prokopa Velikého x ul. 

Kutuzovova  po křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Jeremenkova 

Dopravní řešení: 

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 205m  

Navržená objízdná trasa:  

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova 

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Jeremenkova 

ul. Jeremenkova – ul. Halasova - ul. Výstavní  

 

 

 

 

 

Stavba je realizována v režimu udržovacích prací – bez nutnosti vydání stavebního povolení. 

 


