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Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze oddíl B., vložka 7326. 
Je nositelem certif ikací ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.  

  
 /

  

Vážení občané, 

v současné době připravujeme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci stávající kanalizace a 

přeložku vodovodu jak jste byli informováni společností VST. 

 

Z tohoto důvodu bude prováděn průzkum napojení jednotlivých nemovitostí na vodovod a kana-

lizaci za účelem získání souhlasu s novými trasami vedení vodovodních a kanalizačních přípo-

jek, který zajistí pracovníci Sweco Hydroprojektu a.s.  – Ing. V. Saláková.  

Předpokládaný termín návštěvy:  

 

dne 11. 5. 2020 zhruba v tomto časovém rozmezí: 

10:00 až 17:00 hod. - ulice Pod Vrbou 

 

dne 12. 5. 2020 zhruba v tomto časovém rozmezí: 

10:00 až 17:00 hod. – ostatní  

 

Pokud se Vám tento termín nehodí,  kontaktujte, prosím, níže uvedený telefon nebo adresu: 
 
Ing. Dagmar Kubová, Ph.D.     Sweco Hydroprojekt a.s. 
e-mail: dagmar.kubova@weco.cz    Táborská 31 
Tel.: 721 943 463      140 43 Praha 4 
 
Ing. Veronika Saláková 
e-mail: Veronika.salakova@sweco.cz  
Tel.: 702 225 376 
 
Souhlas s novou trasou vedení vodovodních a kanalizačních přípojek můžete sdělit i e-mailem 

nebo písemně pracovníkům Sweco Hydroprojekt  a.s. na výše uvedený kontakt. Předpokládaná 

poloha vodovodní a kanalizační přípojky je uvedena ve výkresové příloze uložené na internetu: 

www.vstab.cz. Zaměření nové trasy a hloubky vývodu stávajících přípojek z Vaší nemovitosti 

bude geodeticky zajišťovat fa GK Dvořáček. Pokud nemůžete z nějakého důvodu ve stanove-

ných termínech být přítomni, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost s uvedením názvu ulice, jmé-

na vlastníka nemovitosti a čísla popisného nemovitosti. Pokusíme se, s Vámi najít jiný termín 

nebo vyřešit jiným způsobem. 

 

Předem děkujeme za Vaši spolupráci. 

 

Ing. Dagmar Kubová, Ph.D. 
Sweco Hydroprojekt a .s. 
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