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Aktuální informace k výstavbě kanalizace v obci
(září 2015)
Vážení spoluobčané,
s ohledem na finalizaci výstavby kanalizace v obci Lhotka přinášíme
aktuální informace o postupu samotného připojení na kanalizační síť obce
Lhotka.
Dne 18. 9. 2015 proběhla kolaudace stavby „Lhotka – kanalizace“.
V současné době dobíhá lhůta pro nabytí právní moci změny stavby před
dokončením, přičemž po nabytí právní moci bude vydán kolaudační souhlas na
stavbu „Lhotka – kanalizace“. Vydání kolaudačního souhlasu je
předpokládáno v termínu 25. 9. 2015.
Z tohoto důvodu apelujeme na vlastníky jednotlivých nemovitostí, aby
zahájili přípravu na realizaci i domovní části kanalizační přípojky (bez propojení
na kanalizační síť). V daném případě je realizace domovní části kanalizační
přípojky možné provést svépomocí. Nicméně i v daném případě je před
zasypáním daného úseku kanalizační přípojky vyžadována kontrola,
kterou zajišťuje stavbyvedoucí pan Martin Šír.
V případě zájmu o zpracování cenové nabídky na realizaci domovní části
kanalizační přípojky ze strany zhotovitele kanalizace, tj. firmy Šindler, důlní a
stavební společnost s r. o., se prosím obraťte rovněž na pana
stavbyvedoucího pana Martina Šíra.
Pro přípravu domovní části kanalizační přípojky je možné využití služeb
pana Fejfara či pana Slavíka, kteří jsou s postupem detailně seznámeni a úzce
spolupracují se zhotovitelem – firmou Šindler, důlní a stavební společnost s
r. o.
Při realizaci domovních částí kanalizačních přípojek je možné ukládání
přebytečné zeminy v zemníku pod hřištěm v „Lomíčku“. V daném případě
žádáme potenciální zájemce o uložení přebytečné zeminy z výkopu při realizaci
domovní části kanalizační přípojky, aby tento svůj záměr předem nahlásili
místostarostovi, případně starostovi obce Lhotka.

Zároveň upozorňujeme občany, že pro využití zemníku je třeba dbát na
to, aby se jednalo o pouhou zeminu/kámen z výkopu a nebyly umisťovány např.
betony z chodníků, dlažby a další stavební suť.
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Plánovaný termín připojování jednotlivých rodinných domů na splaškovou
kanalizaci je naplánován bezprostředně poté, co bude vydán kolaudační souhlas
se stavbou kanalizace.
Samotné připojení na kanalizační řad bude probíhat za přítomnosti
zástupce obce a stavbyvedoucího, kdy bude sepsán s jednotlivými vlastníky
nemovitostí protokol:
a)

potvrzení odborné firmy o těsnosti přípojky – protokol o provedení
připojení přípojky na kanalizaci,

b)

vyjádření zástupce provozovatele kanalizace.

Uvedené protokoly budou podkladem pro možné připojení vlastníka na
kanalizaci s tím, že následně bude uzavřena samotná smlouva o připojení,
smlouva o odvádění splaškové vody a čestné prohlášení majitele nemovitosti o
zamezení toku dešťové vody do splaškové kanalizace.
Ve vazbě na stanovený harmonogram je již nyní možné kontaktovat
starostu / místostarostu obce s požadavkem na sjednání fyzické kontroly
realizace domovní části kanalizační přípojky pro samotné připojení na
kanalizační síť.
Předpokládaný nejzazší termín připojení jednotlivých nemovitostí
na kanalizační síť je stanoven do konce října 2015.
Bližší informace o dalším postupu prací, spojených především s
rekonstrukcí místních komunikací přineseme v dalším vydání Lhoteckého
zpravodaje.
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