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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává třetí číslo zpravodaje v letoším roce.

DOKONČOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI
Realizace splaškové kanalizace v naší obci se blíží do svého finále. V současné době finišují převážně práce
na dokončení areálu čistírny odpadních vod, sedimentační nádrže a také na opravách místních komunikací.
S opravami komunikací souvisejí úpravy veškerých ploch, který se realizace splaškové kanalizace nějakým
způsobem dotkla.
Následující informace jsou věnovány přepojování Vašich nemovitostí ke kanalizaci. Přepojování nemovitostí
ke splaškové bude možné od termínu, který Vám bude sdělen informační SMS zprávou a hlášením v místním
rozhlase, tento termín bude zveřejněn i na Úřední desce a internetových stránkách obce.
Postup pro přepojení :
Po termínu, kdy bude možné přepojovat nemovitosti nahlásíte na obecní úřad Váš záměr přepojit
nemovitost s uvedením předběžného termínu, kdy přepojení hodláte realizovat. Následně budou dle
termínů ( navrhujeme nahlásit ve kterém týdnu se budete chtít přepojit ) vytvořeny skupiny zájemců o
přepojení. Obecní úřad předá informace o termínech a zájemcích o přepojení společnosti VaS Boskovice,
zástupce této společnosti musí provést kontrolu přepojení splaškových vod před zasypáním potrubí.
Současně s kontrolou přepojení splaškových vod bude s vlastníkem nemovitosti podepsána smlouva (
dohoda ) o vypouštění splaškových vod do oddělené kanalizace a dále bude proveden odečet vodoměru
k datu podpisu smlouvy ( dohody ). Od tohoto data bude vlastník nemovitosti mimo vodného ( 36,19 včetěn
DPH hradit také stočné. Cena stočného činí v letošním roce 37,24 Kč včetně DPH za m3.
V mnoha případech bude nutné skloubit přepojení splaškových vod spolu s vyčerpáním stávajícího septiku
nebo jímky. Jak bylo uvedeno v minulém čísle obecního zpravodaje také vyčerpání septiku je nutné
nahlásit na obecní úřad. Vyčerpání septiku/jímky objednané před obecní úřad Vám garantuje jednotnou
cenu za vyčerpání a odvoz splašků, cena je stanovena na 1 500,- Kč za septik/jímku.
Kontrola přepojení a čerpání septiků/jímek bude probíhat pouze v pracovních dnech s možností realizace
v odpoledních hodinách.
V souvislosti s realizací domovních přípojek ( část na Vašem pozemku ) si Vás dovolujeme upozornit na
možnost ukládání výkopků na skládku. Na výkopky od občanů bude vyčleněn prostor, který bude upraven na
závěr před konečným uzavřením skládky. Předpokládaný termín konečného uzavření skládky pro ukládání
materiálu není prozatím stanoven. Výkopky nebude možné ukládat mimo vyčleněný prostor a současně
je zakázáno ukládat na skládku jiný než inertní materiál ( pouze vzniklý při realizaci přípojek
kanalizace).
V současné době je předpokládaný termín zahájení přepojování nemovitostí do splaškové kanalizace
polovina měsíce září. Důvodem je vydání platného stavebního povolení na soukromé domovní přípojky.
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Pro informaci uvádíme několik základních zásad pro napojení splaškové kanalizace:
a) napojovaná splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní
b) po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu
c) do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové ( ze střech, dvorků,
atd.), povrchové ani podzemní ( různé drenáže ). Podzemní, dešťové a povrchové vody lze ponechat
napojeny na stávající dešťovou kanalizaci
d) do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť
Z minulého čísla ponecháváme zveřejněny kontakty na společností, které jsou Vám schopny zajisti
realizaci domovní přípojky k Vaší nemovitosti.
H3 spol. s r.o., p. Kala
Sekanina Josef, Ráječko

tel. 739 593 434
tel. 602 763 735

Kdo z Vás bude mít zájem pouze o zakoupení potrubí, kontaktujte p. Radislava Beránka tel. 606 717 923.
O dalším vývoji dokončované splaškové kanalizace Vás budeme průběžně informovat v dalších číslech
obecního zpravodaje. Samozřejmě jsme k dispozici pro Vaše veškeré dotazy .
Dušan Stojan, Patrik Mikulášek

__________________________________________________________________________________
INRORMACE K OPRAVÁM CHODNÍKŮ:
Po realizaci kanalizace v některých částech obce došlo k přeložení stávajících silničních obrub, případně
byly položeny nové. V této souvislosti došlo k poškození či rozebrání ploch za obrubami. Tyto plochy již
nebylo možné hradit z rozpočtu kanalizace. Způsob a termín opravy bude projednán s občany na místě
v druhé polovině měsíce července.
Patrik Mikulášek
REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO DOMU:
Stejně jako realizace splaškové kanalizace finišují také práce na rekonstrukci Dělnického domu.
V současné době probíhají dokončovací práce v interiéru ( malby, elektroinstalace atd. ) Slavnostní
otevření zrekonstruovaného Dělnického domu je plánováno na 28.8.2010. Na internetových stránkách
naleznete několik aktuálních fotografií.
Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
NĚKOLIK KRÁTKÝCH INFORMACÍ:
-

Všechny si Vás dovolujeme pozvat na tradiční soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce ,
která se uskuteční v naší obci 18. července 2010 od 12:00 hod.
Podařilo se nám vyjednat umístění informativní tabule na budově samoobsluhy. Umístění tabule
předpokládáme v průběhu měsíce září.
Volby do obecního zastupitelstva se uskuteční v termínu 15. a 16. října 2010, který vyhlásil
prezident České republiky. Do 10.srpna je možné podání kandidátních listin registračním
úřadům
Stojan Dušan, Patrik Mikulášek
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