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Jak jste jistě zaregistrovali, byla stavba kanalizace na nějaký čas přerušena. Důvodem tohoto přerušení
byla změna typu kanalizace na tlakovou. Tato změna si vyžádala zpracování nové projektové
dokumentace a následně podání a vyřízení nového stavebního povolení. Teprve po jeho vyřízení bylo
možno podat žádost na SZIF o změnu. Změna byla kladně vyřízena a může se pokračovat ve výstavbě,
avšak s ohledem na počasí. V souvislost s výše uvedeným však došlo k posunutí všech termínů.
Nyní je náš předpoklad takový, že v průběhu III.Q.2013 by byla stavba dokončena. Následně by
proběhla kolaudace a poté postupné připojování jednotlivých domů. V okamžiku připojování
jednotlivých domů je třeba mít vyřízeno stavební povolení pro každý dům na domovní kanalizační
přípojku. Protože toto stavební povolení platí rok, započneme se zajišťováním povolení začátkem roku
2013. Jak jsme již předem deklarovali, toto stavební povolení zajistí hromadně obec. Od Vás, jako
majitelů domů budeme potřebovat podpis na žádost. Současně s tím bude nutno podepsat mezi
majitelem, nebo spolumajiteli domu a obcí smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene,
které se bude týkat umístění jímky s čerpadlem na Vašem pozemku. Souhlas k tomu jste již dali. Po
kolaudaci stavby bude sepsána smlouva o zřízení věcného břemene a ta bude zaregistrována na
katastrálním úřadu. Toto opět zajistí obec.
Co se týká vlastní domovní kanalizační přípojky, tedy části mezi kanalizační jímkou a výstupem
z domu, zde jste se při návštěvě projektanta vyjadřovali, zda si tuto část necháte udělat od firmy
Langerone, nebo si ji zajistíte sami. Většina z Vás podepsala objednávku s touto firmou a tím máme
zajištěnu garanci správného připojení. Pro ty, kteří si tuto část budou zajišťovat sami, znovu důrazně
připomínáme, že práce i materiál musí provést a dodat firma mající příslušné oprávnění a Vy budete
garantem toho, že předáte tyto doklady a obci podepíšete čestné prohlášení, že na přípojku není nic
jiného připojeno. Na toto klademe velký důraz proto, že nevhodnou instalací nebo napojením například
dešťové vody, může dojít k poškození čerpadla nebo narušení chemických procesů v čističce. Pokud by
k takovému případu došlo, upozorňujeme, že škodu bude hradit ten, kdo ji způsobil.
Při provádění prací se bude postupovat dům od domu, vždy se zakončením jímkou u každého domu.
Tím budou minimalizována dopravní omezení, dostupnost jednotlivých domů, minimální narušení
vozovky a bude zajištěna celková dostupnost obce. To na vysvětlenou, pro ty, kdo by měli pocit, že
práce postupují pomalu.
Závěrem tedy rekapitulujeme. Po přečtení tohoto zpravodaje je zapotřebí, aby majitel nebo
spolumajitelé domu navštívili bezodkladně po 14. lednu 2013 obecní úřad a zde podepsali žádost o
stavební povolení na kanalizační přípojku a rovněž smlouvu o smlouvě budoucí na umístění jímky. Ti
z Vás, kteří si chtějí přípojku zajistit sami, musí ještě podepsat obci čestné prohlášení. Věříme, že vše
proběhne k oboustranné spokojenosti a každý z nás se svým dílem bude podílet na zdárném dokončení
a zprovoznění kanalizace v obci.
A na úplný závěr. Každého z Vás jistě zajímá výše stočného. V současné době obec řeší způsob
nejvýhodnějšího dlouhodobého a spolehlivého provozu kanalizace a ČOV. Až bude toto vyřešeno,
budete včas informováni.
Případně se můžete dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě
úterý
čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

telefon:
email:
web:

327 399 371, 327 399 822, 602 204 397
horka1@horka1.cz
www.horka1.cz
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