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Nová nabíjecí stanice pro elektromobily u Fabriky

Rekonstrukce vodovodu na ulici Petrusova

Proč se v ulici U Stadionu kope?

Skupina V. F. T. a nyní nově i samostatná společnost EVSELECT působí v oblasti elektromobility 

řadu let a díky vzrůstající popularitě a perspektivnosti tohoto odvětví (zatím jezdí po silnicích 

cca 1500 elektromobilů, ale v příštím roce by to už mohlo být kolem 3000) se rozhodla své 

prostředky investovat do infrastruktury rychlo-nabíjecích stanic. Chtějí je vhodně rozmístit po 

celé České republice tak, aby bylo možné pohodlně cestovat napříč republikou. Město Svitavy 

se nalézá na významném dopravním uzlu strategicky výhodném zejména v severo-jižním směru, 

proto bylo nové místo pro vybudování rychlo-nabíjecích stanic vybráno právě zde. Jako vyho-

vující se, nejen kvůli požadovanému příkonu, jevily zejména dvě lokality. Jednou je parkoviště  

u bočního vchodu do Fabriky, druhou parkoviště u Svitavského stadionu. Město uvažuje i o 

třetím vhodném místě – o prostoru u vlakového nádraží, který se bude upravovat v rámci 

vybudování terminálu a stane se tak dalším dopravním uzlem ve Svitavách. Vzhledem k tomu, 

že nabíjení trvá 20 - 100 minut, je potřeba, aby měli uživatelé k dispozici zázemí, mohli využít 

městské vybavenosti - restaurací, obchodů a památek v pěším dosahu.

Nabíjecí stanice u Fabriky byla uvedena do provozu 17. srpna. Stojan vybavený všemi typy 

přípojek je umístěný vedle dvou parkovacích míst, aby bylo možné v případě nabití jednoho 

vozidla vůz bez přítomnosti majitele odpojit a připojit další vozidlo. Uživatelé budou moci 

průběžně sledovat stav nabíjení vozidla ve firemním systému: www.evmapa.cz. O dokončení 

nabíjení budou informování SMS zprávou.

Vybudováním stanic se Svitavy stanou atraktivnějším cílem pro elektrické cestování a přivedou 

do města nové návštěvníky.                                                                                   Zuzana Pustinová
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V pondělí 21. srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu na ulici Petrusova ve Svita-

vách. Investorem akce je Skupinový vodovod Svitavy a zhotovitelem je společnost AKVASTAV 

Svitavy. Akce navazuje na provedenou rekonstrukci vodovodu na ulici Pražská a Sokolovská, 

která proběhla v minulém roce a letos dokončené kompletní rekonstrukce komunikace v těchto 

ulicích, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 

Práce na rekonstrukci vodovodu budou prováděny pouze za částečné uzavírky a dílo bude 

ukončeno v říjnu letošního roku.                                                                                   Marek Antoš
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Na časté dotazy: „Proč se v ulici U Stadionu pořád kope?“ lze odpovědět, že se v současné době 

jedná o práce na rekonstrukci kanalizace na ul. U Stadionu a Kollárova, které budou ukončeny 

počátkem října 2017.

Od začátku července letošního roku probíhají stavební práce na rekonstrukci části ulic U Sta-

dionu a Kollárova ve Svitavách. Práce navazují na provedenou rekonstrukci vodovodu, jež 

proběhla v roce 2015 a rekonstrukci plynovodu, která byla dokončena v dubnu letošního roku.

Na rekonstrukci hlavního kanalizačního řadu, jehož investorem je město Svitavy a zhotovitelem 

je firma Merit Bau, průběžně navazuje rekonstrukce nevyhovujících kanalizačních přípojek. 

Přípojky hradí jejich vlastníci, kterými jsou majitelé připojených nemovitostí.

Po dokončení rekonstrukce kanalizace a domovních přípojek bude provedena úprava povrchů 

komunikace a chodníků. V uvedeném úseku ulice U Stadionu se tak po dokončení výměny 

inženýrských sítí plánuje kompletní rekonstrukce všech povrchů. O vlastní realizaci navazující 

akce bude rozhodnuto podle finančních možností města v dalších letech.              Marek Antoš
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