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V současné době se realizuje I. etapa kanalizace a to ČOV a rozvody v části obce Borek a Horka I.
Kanalizace byla původně řešena jako gravitační s přečerpávacími stanicemi. Po zahájení prací se
zjistilo, že stavbu není možno z důvodů písčitého podloží realizovat. Bylo zadáno odborné
posouzení, ve kterém se konstatuje změnit provedení kanalizace na tlakovou. Byla nově zpracována
dokumentace, požádáno o změnu a na základě kladného vyřízení mohly práce pokračovat.
Vzhledem k této skutečnosti bylo zadáno vypracování znaleckého posudku na návrh řešení
kanalizace v části Svobodná Ves. Protože tento posudek jednoznačně navrhuje stejné řešení jako
v Horce, bude tedy i ve Svobodné Vsi tlaková kanalizace. Hlavní změna je v tom, že veřejná část
kanalizace je zakončena kanalizační jímkou s čerpadlem, která je již na pozemku domu, asi 1,5 m
od hranice pozemku. K čerpadlu je zapotřebí elektrická přípojka, která je z příslušného domu. Vše
je patrné z níže přiloženého nákresu.
Pohled shora

Napojení z domu
(Do přípojky nesmí být svedeny dešťové vody!)

Boční pohled

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.
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K tomu je zapotřebí vypracování nové dokumentace a s tím souvisejících povolení. Další kroky
budou následující. V době do 20.1.2013 Vás navštíví zástupce obce spolu s projektantem a na místě
bude vyřešena kanalizační, ale i vodovodní přípojka. Tyto návštěvy budou převážně v sobotu
a v neděli. Postupovat se bude od spodní části obce a to 15 až 20 domů za den. O konkrétním dni
budete informováni obecním rozhlasem. Současně bude potřeba podepsat souhlas s umístěním
jímky na pozemku domu. Bude tedy zapotřebí přítomnosti majitele, nebo spolumajitelů domu. Poté
může projektant vypracovat kompletní dokumentaci, která je nutná k podání žádosti o dotaci.
O dalších krocích budete včas informováni.
Poslední informace je o spoluúčasti majitele domu na kanalizační přípojce. Pro tento typ kanalizace
zastupitelstvo obce schválilo výši příspěvku 10 000,- Kč na dům.
Věříme, že si vše promyslíte a při návštěvě projektanta budou řešeny pouze technické věci
související s přípojkou.

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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