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Příloha č. 1 Výroční zprávy VSOR za rok 2013 

 
 

Přehled VHIV roku 2013 
(VHIV – vodohospodářská investiční výstavba) 

Období 1 – 12 /  2013 
 
1/13  Ra ČOV zpevněné plochy + stáčecí místo + kanalizace 

o Vyhotovena DPS společností VIS Praha 
o Vydán územní souhlas 17.9. 2012 
o Sestaven seznam 4 zhotovitelů pro PŘ 
o Do PŘ doručeny 3 nabídky, 26.6. představenstvo rozhodlo o vítězi: ES Louny 
o TDS zajišťuje společnost RAVOS Ing. Ducháčová 
o 15.9. počíná stavba dle SOD s předáním staveniště dne 9.9. 
o Proběhla fakturace dle rozpočtu, vícepráce za 69 tis Kč (kvalitnější materiál potrubí, rozšíření 

asfaltových ploch u vrat a napojení do areálu, chodníček u dílen) 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 30/2013 

 
2/13 SV Ra jih rozšíření 

o Vydáno ÚR pro umístění stavby 
o Vyhotovena DSP projektantem Ing. Fiala Praha 
o 13.8. 2012 podána žádost o SP, námitky účastníka řízení, řízení zastaveno na žádost stavebníka 
o 15.1. 2013 podána nová žádost o SP, 25.2. vydáno oznámení o zahájení řízení SP, 12.4. výzva k 

vyjádření 
o Námitka majitele pozemku, OŽP majiteli sdělil, že jeho práva nejsou stavbou dotčena, majitel pozemku 

se odvolal na krajský úřad 
o Doručena nabídka projektanta Ing. Fialy na vyhotovení DPS za částku 304 tis Kč (bez části elektro a 

MaR) 
o Vydáno SP dne 11.6. veřejnou vyhláškou, krajský úřad zamítl odvolání Ing. Luboše Lipperta 
o SOD na vyhotovení DPS se společností VIS podepsána dne 19.8. 

 
3/13 Nouzov ČSOV + výtlak 

o SP vydáno na Městys Senomaty 
o Uzavřena SML budoucí na odběrné místo mezi ČEZ a RAVOS, ČEZ již zrealizoval přípravu pro připojení 

nového OM 
o Sestaven seznam 4 zhotovitelů pro PŘ 
o odevzdána DPS v el podobě od Ing. Fialy 
o 30.5 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele dle zákona o VZ 
o SML o změně stavebníka podepsána dne 19.6. 2013 
o návrh SML kupní na pozemky u ČSOV schválilo zastupitelstvo městyse 
o 19.6. proběhlo hodnocení komise doručených 4 nabídek 
o 26.6. další zasedání hodnotící komise a představenstvo rozhodlo o vítězi: ES Louny 
o 23.7. podepsán dodatek SOD: termín dokončení 15.11. 2013 + dílčí termíny, méněpráce, dodávka 

Conel samostatně 
o TDS zajišťuje společnost RAVOS Ing. Marešová 
o 5.8. započala stavba dle uzavřené SOD s předáním staveniště 30.7. 
o Část protlaku bude provedena otevřeným výkopem zhotovitelem Aquarius díky náročnosti 

geologických podmínek 
o Vyfakturovány čtyři zjišťovací protokoly 
o SML kupní na pozemky u ČSOV uzavřena a zavkladována v evidenci KN 
o Dílo zkušebně zprovozněno 
o Podána žádost o kolaudační souhlas 
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4/13 Ra Čelakovského obnova vodovodu 1. etapa 
o Vyhotovena DPS u společnosti VIS Praha 
o Proběhlo PŘ, představenstvo rozhodlo o vítězi společnost ZEPRIS, uzavřena SOD 
o 22.4. vydáno rozhodnutí SP, 21.5. právní moc SP 
o Dle harmonogramu prací stavba proběhne 27.5. až 26.6., konec stavby dle SOD 1.7. 
o TDS zajišťuje společnost RAVOS Ing. Marešová 
o Dodatky ke SOD prodloužily termín dokončení do termínu 15.7. 
o Stavba vyfakturována dle sesmluvněné ceny 
o Vydán kolaudační souhlas 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 20/2013 

 
5/13 Ra Omáčkova obnova vodovodních armatur 

o Zpracován IZ a nabídka společnosti RAVOS na realizaci 
o Stavba nepodléhá SP 
o 7.3. uzavřena SOD se společností RAVOS 
o Realizace proběhne během dubna 2013 souběžně s obnovou infrastruktury RWE 
o Finální povrchy ulice investuje Mě Ra 
o Práce provedeny a odsouhlaseny dne 17.5. TDS Ing. Marešovou 
o Dílo vyfakturováno dle částky SOD 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 8/2013 

 
6/13 Ra Vysoká obnova vodovodu 

o Vyhotoven IZ 
o DSP a IČ zajištěna SOD u společnosti RAVOS 
o termín předání DSP 28.2., termín prodloužen do 15.6., žádost o SP do 30.9. 
o dle informací OVI pan Holub bude realizace akce posunuta na období 2014-15, v případě posunutí 

získání dotace z EU na 2015-16 
o přesun realizace akce na rok 2014 
 

7/13 Ra Šamotka obnova V a K 
o akce byla z podzimního termínu roku 2012 přesunuta na rok 2013 po dohodě s Mě Ra 
o vypracována PD společností RAVOS v září 2012 
o 24.1. byla společnost RAVOS vyzvána k podání nabídkového rozpočtu a zařazení odbočení na 

vodovodním řadu pro výhledové připojení nové zástavby 
o 25.3. doručena nabídka od RAVOS 
o Dne 20.5. nabídku RAVOS představenstvo schválilo 
o SOD podepsána s termínem počátku stavby 1.8. 2013  
o TDS zajišťuje pan Lev 
o Rekapitulace víceprací a méněprací s výsledkem méněprací v částce 13 tis Kč 
o Mě Ra přistoupilo k rekonstrukci ulice, na kterou sdružení přispěje částí nákladů na asfalty 
o Dokončení díla posunuto na 15.11. 
o Uhrazena částka za asfaltové plochy 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 24/2013 

 
8/13 Ra Vladislavova obnova vodovodu 3 etapa 

o 23.9. 2010 uzavřena SOD se společností RAVOS, dodatkem č 3 prodloužen termín stavby do konce 
roku 2013 

o Mě Ra vybralo zhotovitele VHS Teplice pro rekonstrukci ulice, stavba 5- 11 / 2013 
o Zhotovitel RAVOS nastoupí na práce obnovy po provedení odfrézování povrchu vozovky společností 

VHS Teplice 
o Akce započala v srpnu 2013 
o Obnova vodovodu dokončena 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 27/2013 
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9/13 Ra AŠ Trojanova – Na Sekyře 
o DSP a IČ zajištěna SOD u společnosti RAVOS 
o 14.11. 2012 předána DSP  
o společnost RAVOS podala položkový rozpočet stavby 
o 5.12. 2012 vedení představenstva rozhodlo o vyčkání na vydání SP a po té provést PŘ na zhotovitele 

stavby 
o 5.6. vydáno SP veřejnou vyhláškou, 9.7. právní moc 
o Provedeno PŘ zhotovitele, nabídku podala pouze společnost RAVOS 
o Dne 9.9. vyhodnocení PŘ předloženo představenstvu 
o Dne 13.9. podepsána SOD s RAVOS 
o TDS zajišťuje pan Kodeš 
o Zhotovitel zajistil zvláštní užívání komunikace a 14.10. započíná s pracemi 
o předání dokončeného díla dle termínu 
o akce vyúčtována s vícepracemi v částce 96 tis Kč díky změnám v materiálu pro přizpůsobení potrubí a 

armatur stávající sítě, podklady síťařů neodpovídaly skutečnosti 
o stavba zkolaudována 23.12. 2013 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 25/2013 

 
10/13  Jesenice W+K+N obnova vodovodních armatur 

o 3.1. 2013 doručen IZ společností RAVOS 
o 15.2. provozovatel dodal nabídku realizace 
o Dne 7.3. vedení představenstva rozhodlo o vyčkání na další kroky Města Jesenice při přípravě 

rekonstrukce ulic  
o město Jesenice plánuje práce v těchto ulicích od 2/2014 
o přesun realizace akce na rok 2014 

 
11/13  Týřovice obnova přívodního řadu 2. část 

o V roce 2012 ukončena 1. etapa zhotovitelem EKOSTAVBY Louny 
o 1. část vyfakturována dle schválených víceprací a zprovozněna 
o SOD se zhotovitelem prodloužena do června 2013 
o PD a IČ pro změnu stavby zadána společnosti RAVOS 
o Příprava stavby je zastavena nedořešeným dědickým řízením účastníka (celkem 3 majitelé pozemků 

v trase přivaděče), 26.4. podepsána poslední SML o provedení stavby 
o Zahájena IČ: 1,5 měsíce vyjádření+2 měsíce ÚŘ+ 2 měsíce SP 
o TDS a zhotovitel vyzváni k jednání o prodloužení doby výstavby 
o Dne 19.6. nabylo právní moci územní rozhodnutí 
o Dodatek č. 3 prodlužuje dokončení do 30.10.2013 
o Dne 5.6. předal TDS pravomocné ÚR zhotoviteli  
o Zahájeno SP se schůzkou 20.9. 
o přesun dokončení akce na rok 2014 s termínem 30.5. 

 
12/13  Lubná obnova vodovodu 3. etapa dokončení 

o V roce 2012 proběhla obnova vodovodních řadů zhotovitelem RAVOS 
o SOD prodloužena díky klimatickým poměrům do 30. dubna 2013, kdy dojde k dokončení obnovy 

přípojek 
o Dne 26.4. fyzická prohlídka dokončené stavby 
o 20.5. odsouhlasen první zjišťovací protokol na částku 1 016 tis Kč a vyfakturován s vícepracemi 

v objemu 8,5 tis Kč 
o Prodloužení termínu předání stavby na 30.6. z důvodu fakturace s přenesenou daňovou povinností 
o druhý soupis skutečně provedených prací s vícepracemi schválilo představenstvo dne 26.6. 
o dne 15.7. vydán kolaudační souhlas 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 15/2013 
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13/13  Kalivody ÚV 
o Do 31.12. 2013 platí výjimka pro dodávku pitné vody s vyšším obsahem dusičnanů 
o 4.4. zadáno zhotovení DSP na přípojku NN a elektroinstalaci VDJ u společnosti UNISERVIS s dodávkou 

do 4.7. 
o Objednána telemetrie u společnosti Conel s dodávkou květen 2013 a doplnění o stožárové antény 

s přenosem dat 
o Telemetrie zprovozněna a vyfakturována dne 17.6., zařazeno protokolem 13/2013 
o Provozovatel vyzván ke spolupráci o návrhu ÚV 
o Přípojka NN povolena územním souhlasem a dle výběru objednáno zhotovení u společnosti Uniservis-

Hašek dne 22.8. 
o Akce přípojky NN a elektroinstalace ukončena a zařazena do HIM protokolem 22/2013 
o Dne 22.8. objednána PD technologie ÚV + odpad u RAVOS 
o SOD na dodávku linky ÚV podepsána s provedenou dodávkou od 18.11. od EUROWATER 
o U společnosti RAVOS objednána příprava pro osazení linky ÚV bez odpadu do potoka 
o čerpadla od Grundfos jsou dodána a instalována provozovatelem 

 
14/13  Ra Čelakovského obnova kanalizace 

o Bezvýkopová sanace kanalizační stoky 
o Vypracována DPS společností VIS Praha 
o Stavba bez povolení, stavební úpravy pouze 
o Výběr zhotovitele dle 2 nabídek – společnost ZEPRIS 
o SOD podepsána dne 27.5 se společností ZEPRIS 
o TDS zajišťuje společnost RAVOS 
o Dne 25.6. proběhla prezentace zhotovitele 
o Dodatkem č.  prodlouženo dokončení stavby do 23.8., kdy došlo k zahájení předávacího řízení 
o 1. Zjišťovací protokol vyfakturován dle nabídkového rozpočtu a odsouhlasených víceprací 
o 2. Zjišťovací protokol s vícepracemi vyfakturován 
o TDS odsouhlasit technické provedení sanace 
o Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 21/2013 

 
15/13 Ra Jilská 

o Dne 30.4. doručen IZ od společnosti RAVOS 
o Dle dohody s Mě Ra realizace 4,5/2014 
o Příprava PŘ na zajištění PD+IČ 
o Společnost ZEPRIS dle objednávky zajistí v období 6,7,8/2013 práce frézovacího a sanačního robota na 

kanalizaci, společně s pracemi v Čelakovského ulici 
o dokončení akce bude následovat v roce 2014.  

 
Uvedené informace k datu 31.12. 2013. 
 
 
Vypracovala: Ing. Věra Čermáková 
                        duben 2014 
 


