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Obci Horka I byla schválena dotace od MZe na stavbu II. etapy kanalizace v části Svobodná
Ves. Se stavbou se započne ještě letošní rok a předpokládaný termín dokončení je 31.12.2015.
O technickém řešení kanalizace jste již byli informováni zpravodajem č. 4/2012. Jedná se
o tlakovou kanalizaci a vše je patrné z přiloženého nákresu. Stavbu bude provádět firma
Langerone,SE.
Pohled shora

Boční pohled

sklon – min. 2%, max. 40%
(tj. min. 2 cm na 1m, max. 40 cm na 1m)

Poznámka: Řídící jednotka může být umístěna po konzultaci s projektantem i na jiném místě, které je v dosahu kabeláže
a odpovídá podmínkám pro její instalaci.

Spoluúčast majitele nemovitosti na kanalizační přípojce činí 10 000 Kč. Touto částkou uhradí obci
část nákladů, které musela vynaložit na projektovou dokumentaci, stavební povolení, jímku
s čerpadlem a řídící jednotkou a další související výdaje. Částku 10 000,- Kč bude nutné uhradit
obci do 31.12.2015.
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Před započetím prací v dané nemovitosti proběhne dohoda mezi zhotovitelem firmou Langerone
a majitelem nemovitosti. Dohodne se zejména přesné umístění jímky, způsob a čas prací a další
případné detaily. Omezení vjezdu na nemovitost by nemělo být delší než dva dny. Ze zkušeností z
I. etapy bylo omezení ve většině případu jednodenní.
Doporučujeme majitelům nemovitostí, aby si předem dohodli s firmou Langerone podmínky na
zhotovení přípojky z domu do jímky. Toto bude aktuální po kolaudaci stavby.
Pro připojení DČS (domovních čerpacích stanic) je nutné splnit následující podmínky:
Předat na OÚ platnou revizi elektrické přípojky pro ovládací elektroniku DČS
Podepsat na OÚ smlouvu o odvádění odpadních vod
Pokud přípojku z domu do DČS bude zhotovovat někdo jiný než firma Langerone, musí
provedení schválit OÚ.
Pro informaci o výši stočného uvádíme, že pro rok 2015 stanovilo ZO stočné na 1 100 Kč na osobu
s trvalým pobytem a stejnou částku na nemovitost bez trvalého pobytu. Pro rok 2015 platí pro obce
Horka I a Borek.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách obce www.horka1.cz . 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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