Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka
aktuální informace ze dne 8.11.2019
1. výběr vodoměrných šachet:


Pro hladký průběh prací na vodovodních přípojkách prosíme o vyplnění dotazníku pro
jaký způsob zakončení vodovodní přípojky (resp. umístění vodoměru) jste se
rozhodli. Vzorové šachty jsou k vidění na OÚ



Na základě zájmu dohodneme průběžné dodávky vybraných šachet a také vodoměrných
soustav i způsob platby za ně.

2. výkopy na soukromých pozemcích:


Hlavní výstavba přípojek bude probíhat v období jaro – podzim 2020. V ulicích, kde jsou
uložené vodovodní řady a přípojky, je možno provést uložení přípojky na soukromém
pozemku již letos.



Výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojku si na soukromých pozemcích provádíte na
své náklady. Pro výkopové práce můžete např.:
- využít nabídku pracovníků, kteří pracují pro VPK Suchý (budou tak pracovat mimo svou
práci pro obec a na svou vlastní odpovědnost)
- kontaktovat p. Tkáče (tel. 776 782 439) – pracovníci, které Vám dle dohody poskytne,
dělali stejnou práci např. v Bříství, a to včetně instalace vodoměrných šachet



Při objednávce výkopových prací si PŘEDEM DOHODNĚTE ROZSAH PRÁCE (hloubka
výkopu, množství materiálu, trasu apod.) A CENU! Kontrolujte si průběh prací nechte si ukázat výkop, uložení potrubí, foťte. Je to smluvní vztah pouze mezi vámi a
vybranou firmou.
Přibližné ceny za výkop: do 1000Kč/bm, uložení šachty podle druhu (2000-5000Kč/ks)



Přípojky na soukromých pozemcích mají být budované v souladu se schváleným
projektem, podepsaným majiteli nemovitosti. Projekty Vám byly předané po úhradě první
splátky – mějte je po ruce. Máte-li důvod k vážné změně, konzultujte to!!!! Buďto
s někým, kdo tomu rozumí nebo na místě se stavbyvedoucím nebo u nás na OÚ.
Vyhnete se tak případným problémům v době spuštění do provozu.
Upozornění: Pokud uvažujete o zrušení vodoměrné šachty a chcete vodoměr
přímo do sklepa, musí být dodržena zákonná podmínka 15m od hl. řadu
k vodoměru.



Ještě opakuji požadavek stavbyvedoucího: přebytečná zemina z výkopů na soukromých
pozemcích se NESMÍ ukládat na skládkách fy VPK Suchý ani na obecních pozemcích.
Její likvidaci si musíte zajistit jiným způsobem.

