Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka
aktuální informace ze dne 9.10.2019
1. harmonogram prací říjen/listopad 2019:


Práce na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách v lokalitě „pod Dolíkem Ševcovská ulice“.
Dotčené nemovitosti: č.p. 79, 64, 87, 92, 49, 88, 90, 91, 98, 68, 99, 96, 114, 118, 101,
139, 143, 41, 134 a parc.č. 158/2 a 148/2



Přibližně od poloviny listopadu zahájení prací na kanalizačním a vodovodním řadu a
přípojkách v lokalitě „Nová Velenka“
Dotčené nemovitosti: č.p. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 a parc.č. 331/31



Dále se bude pokračovat výstavba kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek v lokalitě
od „Nové Velenky“ pod bytovkou směr Kersko a ulicí směrem k hlavní silnici.
Dotčené nemovitosti: č.p. 142, 107, 19, 106, 105, 45, 104, 103, 108, 53,109 a 148.



Práce na ČOV - betonáž čerpací jímky a dna ČOV



Zahájení prací na ATS (pozemek před Salaší)

Harmonogram je přibližný, vše bude záležet na průběhu počasí
2. vodoměrné šachty
Po dohodě s dodavatelskou firmou a na základě vašich dotazů již připravujeme dodávky
vodoměrných šachet.
Majitele nemovitostí, kteří budou chtít fyzicky instalovat tyto šachty ještě letos na podzim,
prosíme, aby nás kontaktovali (tel. 733 282 909 nebo e-mailem na obec@velenka.eu).
Pomůžeme s výběrem vhodného typu a dohodneme způsob a termín dodávky a instalace.
Vzorové šachty budou k vidění na OÚ přibližně v 2. polovině října.
3. veřejná schůze
Na 4. listopadu připravujeme opět veřejnou schůzi věnovanou především informacím
z probíhající stavby vodovodu, kanalizace a ČOV.

Vodoměrné šachty - porovnání doporučených typů
kruhová plastová

velikost

průměr 1-1,2m, výška 1,2 -1,5m

spodní vody nevhodná při výskytu spodní vody

hranatá plastová

výška 1,1 - 1,3m, půdorys 50 x 40cm
bez dna, vhodná do míst, kde se vyskytuje
spodní voda

instalace

Je nutná úprava dna a obetonování.
Samonosná verze není pojezdová!

okamžitá instalace bez betonování

pokolop

*verze pojezdová do 12,5t (nevhodná pro
samonosnou šachtu)
*verze nepojezdová do 0,5t

* verze pojezdová do 12,5t
* verze nepojezdová do 0,5t

umístění
vodoměru

dole - při uzavírání vody a odečtu vodoměru je nahoře - uzávěr vody i odečet vodoměru je
třeba vstoupit do šachty
přístupný pod víkem

cena

šachty pro obetonování: 5 500Kč
šachty samonosné: 6 800Kč
poklop pojezdový (do 12,5t): 2 500Kč
vodoměrná souprava: 2 500- 3 000Kč

vodoměr

nepojezdová = cca 11tis Kč
pojezdová = cca 12,5tis Kč.
!Šachty
jsou již osazené vodoměrnou soupravou! Poklop
je součástí ceny

dodává a hradí obec Velenka před zahájením dodávky vody

