
     
 
 
 
 
 

 
                                                             Tisková zpráva  
 

Rekonstrukce infrastruktury na ul. Pražská 
 

  
 
Na základě spolupráce města Svitavy a Pardubického kraje se na začátku letošního roku podařilo 
dohodnout na realizaci kompletní rekonstrukce povrchů komunikace na ul. Pražská a Sokolovská 
ve Svitavách. V rámci přípravy této akce bylo ze strany města nutné ještě před zahájením prací 
na komunikaci zajistit rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů. Koordinaci těchto akcí 
významně pomohlo, že pro rekonstrukci kanalizace na ul. Pražská byla zpracována realizační 
projektová dokumentace. Pro rekonstrukci vodovodu na této ulici bylo nutné zajistit vydání 
stavebního povolení a zpracování realizační projektové dokumentace. Složitější situace byla s 
přípravou rekonstrukce vodovodů a kanalizací na ul. Sokolovská. Zde bylo nutné zajistit územní 
rozhodnutí a stavební povolení a zpracování všech stupňů projektových dokumentací, což bylo 
náročné především z časového hlediska. Po zajištění příslušných dokumentací a povolení bylo 
následně přistoupeno k výběru zhotovitele díla. 
 
Práce na rekonstrukci splaškové kanalizace na ul. Pražská byly zahájeny v polovině července 
2016, větší část byla provedena bezvýkopovou technologií. V rámci akce bylo zrekonstruováno 
1 003 m kanalizačních řadů, z toho 830 m bezvýkopovou technologií, ostatní klasickým 
výkopem. Investorem bylo město Svitavy a celkové nálady stavebních prací dosáhly částky 
8 922 tis. Kč bez DPH. Práce byly ukončeny na konci září 2016. 
 
Koncem srpna 2016 byla zahájena rekonstrukce a výstavba vodovodů v ul. Pražská 
a Sokolovská.  V rámci této akce bylo zrekonstruováno a zbudováno 807 m vodovodních řadů a 
454 m vodovodních přípojek. Celkové nálady stavebních prací dosáhly částky 9 737 tis. Kč bez 
DPH, investorem byl Skupinový vodovod Svitavy. Práce byly ukončeny na začátku října 2016. 



 
 
 
Poslední částí pak byla rekonstrukce splaškové kanalizace na ul. Sokolovská, která proběhla 
od začátku září do poloviny října 2016. V rámci této akce bylo zrekonstruováno 135 m 
kanalizačního řadu, a to opět bezvýkopovou technologií. Celkové nálady stavebních prací 
dosáhly 1 597 tis. Kč bez DPH a investorem bylo město Svitavy.  
 
Realizace rekonstrukcí se neobešla bez dílčích problémů, zaviněných především kolizemi s 
ostatními inženýrskými sítěmi. Komplikace pro obyvatele, především na ul. Pražská, naopak 
představovaly uzavírky a omezení provozu na komunikaci. Nepříznivý stav byl ještě umocněn 
vysokým počtem projíždějících automobilů, jejich řidiči mnohdy nerespektovali dopravní 
omezení, včetně omezení rychlosti.  
 
Práce na kompletní rekonstrukci povrchů komunikace Pražská byly zahájeny počátkem října 
2016 úsekem od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Dostojevského. Tento úsek by měl být 
dokončen ještě v letošním roce. V příštím roce bude rekonstrukce povrchů probíhat na 
zbývající části ul. Pražská až po silniční přechod ke gymnáziu na ul. Sokolovská. Investorem 
celého díla je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Stavební práce by měly být ukončeny v 
červnu 2017. Zda bude možné tento termín zkrátit, rozhodne především průběh nadcházejícího 
zimního období.  
 
V rámci rekonstrukce povrchů se bohužel budou muset obyvatelé i návštěvníci města vyrovnat s 
postupnou uzavírkou ul. Pražská a Sokolovská a vyšším omezením provozu, než to bylo u 
rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Je to způsobeno tím, že v rámci této akce dojde ke 
kompletní obnově konstrukčních vrstev povrchu komunikace.  
 
Na rekonstrukci povrchů naváže v příštím roce zbudování manipulačních ploch, které budou 
zřízeny v části krajnice komunikace a stávajícího zeleného pásu (v pravé části při výjezdu ze 
Svitav). Tyto plochy umožní bezpečné k parkování vozidel. Investorem této části stavby bude 
město Svitavy, termín dokončení je plánován na červenec 2017. 
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