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Aktuální informace k výstavbě kanalizace v obci
Vážení spoluobčané,
s ohledem na finalizaci výstavby kanalizace v obci Lhotka přinášíme
aktuální informace o postupu dalších prací na výstavbě kanalizace v obci Lhotka.
K dnešnímu dni byly realizovány všechny kanalizační stoky v rámci
projektu „Lhotka – kanalizace“. V současné době probíhá dostavba veřejných
částí kanalizačních přípojek (jedná se především o přípojky v ulicích V Koutě a
Pajzov).
Na základě této skutečnosti informujeme občany, že realizace veřejné části
kanalizační přípojky (tj. na hranici pozemku) pro stávající nemovitosti je
financována z přidělené dotace z Operačního programu životního prostředí.
V případě domovní části kanalizační přípojky budou náklady na realizaci
daného úseku hrazeny vlastníkem nemovitosti (tj. včetně osazení revizní
šachty).
S ohledem na stanovený harmonogram, který počítá s kolaudací stavby
v průběhu měsíce září tohoto roku, je možná příprava realizace 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.
V případě zasíťování pozemků, tj. realizaci kanalizační přípojky na
pozemky určené k zastavění budou náklady hrazeny v plné výši vlastníkem
daného pozemku, tj. vlastník bude hradit jak realizaci domovní části, tak
realizaci veřejné části kanalizační přípojky.
Při realizaci domovních částí kanalizačních přípojek je možné ukládání
přebytečné zeminy v zemníku pod hřištěm v „Lomíčku“. V daném případě
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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.
Plánovaný termín připojování jednotlivých rodinných domů na splaškovou
kanalizaci je naplánován bezprostředně poté, co bude vydán kolaudační souhlas
se stavbou kanalizace.
V současné době rovněž probíhají práce na úpravě povrchů komunikace
III. třídy v ulicích Plešivecká a Radoušká, která by měla být dokončena do
poloviny srpna daného roku.
Bližší informace o dalším postupu prací, spojených především s
rekonstrukcí místních komunikací přineseme ve speciálním vydání Lhoteckého
zpravodaje.
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