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Chovatelů 500, PSČ 252 09

V Hradištku 25.10.2019

Věc: Hradištko – tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí
Vážení,
rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci ve věci výstavby veřejné kanalizace v lokalitě „Nade
Vsí“.
V současné době probíhají přípravné práce na zahájení stavby. Zhotovitelem, který byl vybrán na
základě výsledku výběrového řízení, se stala společnost ZEPRIS, spol. s r.o. se sídlem Mezi Vodami 27,
143 20 Praha 4. Předání staveniště zhotoviteli proběhne dne 29.10.2019, zahájení prací je
předpokládáno v týdnu od 4.11.2019. Dle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny v lednu roku
2021. Práce budou zahájeny výstavbou kanalizačních větví v místních komunikacích, následovat bude
postupná realizace jednotlivých kanalizačních přípojek.
Realizace díla bude probíhat po jednotlivých etapách. Na webových stránkách obce budeme průběžně
aktualizovat harmonogram výstavby. Před realizací kanalizačních přípojek budeme vlastníky
jednotlivých přípojek s dostatečným předstihem kontaktovat.
Před zahájením výstavby kanalizačních přípojek, která je plánována na jaro roku 2020, je nutné, aby
byly z Vaší strany připraveny a splněny podmínky pro možné připojení. Jedná se zejména o
připravenost k realizaci připojení čerpadla a ovládací jednotky. K tomu je třeba zajistit přípravu el.
přípojky 400 V do místa, kde bude instalovaný rozvaděč. Správné technické provedení el.
přípojky musí být doloženo revizní zkouškou, vydanou autorizovanou osobou. (lze se obracet v této
záležitosti na pana T. Lorence – tel.č. 724690341, nebo na pana P. Dalibabu – tel.č. 602186532). Pro
provedení vlastní kanalizační přípojky počítejte s nutným přístupem na Váš pozemek, respektive
uvolněným prostorem v trase uvažované přípojky a čerpací jímky pro jejich provedení drobnou
mechanizací. V příloze Vám zasíláme jedno vyhotovení projektové dokumentace kanalizační přípojky k
Vašemu objektu, kde je kromě jiného, zakresleno i umístění rozvaděče v situaci stavby ( R ). V textové
části jsou pak technické údaje k přípravě el. přípojky.
V průběhu následujících dní Vám bude zaslána Smlouva o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.
Cena samotného díla (kanalizačních větví a přípojek) bez projekčních a dalších nemalých
doprovodných nákladů činí 54,761.105,87 Kč bez DPH. Předmětný projekt je sice částečně
financovaný z Operačního programu životního prostředí ČR, nicméně některé náklady jsou ze strany
poskytovatele dotace neuznatelné a tudíž jsou hrazeny zcela z rozpočtu obce, stejně tak, jako finanční
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spoluúčast obce, která tvoří cca 36% z uznatelných nákladů. Proto obec vyžaduje finanční příspěvek
z Vaší strany, ze kterého budou spolufinancovány další vzniklé náklady na akci. Tento příspěvek ve výši
30. 000,- Kč včetně DPH je třeba uhradit nejpozději do 31.3.2020 na účet uvedený ve smlouvě.
Po dokončení celého díla, bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Teprve po ukončené této
administrativy bude možné přepojení objektu na tlakovou kanalizaci. Proto prosím, počítejte s tím, že
do doby zprovoznění systému je třeba ponechat stávající systém odkanalizování funkční a samotné
přepojení provést až do zkolaudované kanalizační sítě.
Zprovoznění přípojky otevřením hlavního uzávěru bude provádět výhradně osoba písemně pověřená
provozovatelem a správcem sítě.
Do 5-ti pracovních dnů od plného zprovoznění přípojky pak bude majitel objektu povinen uzavřít
s provozovatelem Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. Cena za tuto službu činí dle platného
usnesení zastupitelstva obce 40,- Kč / 1 m3 odpadních vod. U objektů bez trvalého pobytu je
kalkulováno 35 m3 / objekt a rok. Celková cena za stočné tak činí 1400,- Kč / objekt / rok. (40,- x 35
m3 = 1400,- Kč). U objektů s přihlášeným trvalým pobytem je tato cena a množství počítáno za 1
osobu, dále pak násobeno počtem přihlášených osob do objektu. Tak, jak se vyvíjí a mění legislativa,
může se v následujících letech měnit i způsob výpočtu.
Při realizaci bude upřednostňována metoda řízeného podvrtu, bude-li to technicky možné. V místech
se zhoršenými geologickými podmínkami bude třeba řešit pokládku kanalizačního potrubí otevřeným
výkopem. Komunikace budou průběžně kontrolovány a dosypávány, neboť zcela jistě dojde k sedání
zásypového materiálu. Budeme se snažit o snížení prašnosti na co nejmenší míru. Bohužel, dotace
není určena na výstavbu nových komunikací ani v souvislosti s výstavbou nových sítí. Proto je součástí
projektu pouze uvedení komunikací do původního stavu. V případě místních komunikací, které jsou
dosud nezpevněné, budou tyto povrchy, v rámci realizace díla, řešeny alespoň hutněným zásypem
stěrkového materiálu.
Při provádění zemních prací nelze zohledňovat dřeviny a další výsadbu či zpevněné plochy, které jsou
na pozemcích komunikací v uličním prostoru neoprávněně. Vyzýváme proto ty, kteří chtějí keře či jiné
rostliny zachovat, aby si je včas přesadili na vlastní pozemek.
Děkujeme za trpělivost a věříme, že se celá akce podaří zrealizovat co nejlépe.
V příloze zasíláme ještě jednou technické informace o kanalizační přípojce a v případě dotazů a
věcných připomínek v průběhu stavby se lze kdykoliv obracet na I.Myškovou: tel.č. 731 658 507,
případně pište na e-mail: stavebni2@hradistko.cz

Radka Svobodová
Starostka obce
Příloha:

Iveta Myšková
referent techn. infrastruktury

Informace - Technické podmínky výstavby kanalizační přípojky
Projektová dokumentace – kanalizační přípojka
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