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Uvedete-li naši značku, 
umožníte urychlení vyřízení. 
 

Vaše značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Datum 
 0794/2021 Vetešník 6. 5. 2021 

 
věc: vyjádření ke studii stavby – Investor: MPP ALFA, a.s. 
 

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se studií „Zastavovací studie Drahelická, zastavitelná plocha Z23 
ÚP Nymburk “ za splnění níže uvedených podmínek. 

- Na p.č. 999/2, 1001, 1003, 2946/1 a 2946/2 v k.ú. Nymburk se nenachází  podzemní zařízení ve správě a 
majetku naší a.s. 

- Napojovací místa na vodovodní síť jsou v ulicích Na Hroudách (PE 110) a Chrpová (PE 110). Navrženou 
vodovodní síť požadujeme vzájemně zokruhovat se stávající vodovodní sítí v zájmovém území a 
plánovaným propojením ulic Okružní a Na Hroudách. Z provozních důvodů požadujeme veškeré vystrojení 
a armatury provést z výrobků fy. „Hawle“, vodovodní potrubí bude z PE SDR 17, PN 10. K potrubí musí být 
uložen signalizační vodič CY 6 mm2 vyvedený k ovládacím prvkům armatur.   

- Napojovací místo na kanalizační síť je v ulici U Cejpovny na řad tlakové kanalizace PE 50 na p.č. 34 v k.ú. 
Drahelice. V návaznosti na výstavbu bude dimenze stávající tlakové kanalizace ze strany provozovatele 
posílena. Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury výtlačného potrubí provést z výrobků fy. 
„Hawle“, vlastní potrubí bude z PE, SDR 11, PN 16. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 
6 mm2), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. Vzhledem k unifikaci čerpadel v naší a.s. doporučujeme 
osadit domovní čerpací stanici čerpadlem „Sigma EFRU“.  

- Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním do okolní zeleně. 

- Další stupně PD předložte na VaK Nymburk, a.s. k posouzení. 

 
 S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Jiří Vetešník 
 vedoucí technicko – provozní činnosti 
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