INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU – STAVBA KANALIZACE
Vážení spoluobčané,
od začátku března budou se zvýšenou intenzitou pokračovat práce na výstavbě
kanalizace ve všech třech místních částech naší obce. V této souvislosti Vám
sdělujeme následující informace:
1. Harmonogram stavby
Zhotovitel stavby, STRABAG, a.s., předložil aktualizovaný harmonogram
prací na letošní rok, který je zveřejněn na webových stránkách obce a na
vývěskách v jednotlivých místních částech. Harmonogram je orientační a
může v průběhu roku doznat dílčích změn, nicméně od 2., resp. 9. března
budou probíhat práce na více frontách ve všech třech místních částech.
2. Uzavírky komunikací
Vzhledem k tomu, že v případě uzavírek komunikací nelze vždy zabezpečit
objízdnou trasu, je nutné respektovat uzavírky komunikací a případně zajistit
parkování svých vozidel mimo stavbu. Zhotovitel bude práce provádět formou
tzv. posuvného pracovního místa, tzn. že pro příjezd k nemovitostem bude
úplně nepřístupný vždy úsek o max. délce 50 m.
Uzavírka komunikace na Tupec i přes Skoky si vyžádá úpravy jízdních řádů
linkové autobusové dopravy. O těchto změnách budete předem informováni.
Svoz komunálního odpadu bude řešen operativně podle momentálního
průběhu prací a změny nelze dopředu přesně stanovit. V případě, že stavební
práce budou v době svozu odpadu probíhat v prostoru vašich nemovitostí,
vyvezte, prosím, popelnice tak, aby k nim mělo svozové vozidlo přístup.
Povolené uzavírky budou průběžně zveřejňovány ne webových stránkách obce
a vývěskách v jednotlivých místních částech.
3. Kanalizační přípojky
Na obecním úřadě je stále ještě více než osmdesát projektů kanalizačních
přípojek, které si vlastníci připojovaných nemovitostí dosud nevyzvedli,
přestože k tomu byli vyzváni již v září loňského roku. Žádáme vlastníky, aby
tak učinili v co nejkratším termínu. Veřejné části kanalizačních přípojek budou
budovány průběžně v návaznosti na dokončované kanalizační řady a
zhotovitel po Vás bude projekt přípojky vyžadovat. Změny umístění přípojek
oproti schválené projektové dokumentaci mohou být prováděny pouze
výjimečně a s předchozím souhlasem správce stavby (ing. Gottwald, tel.
775179595) a zhotovitele stavby (ing. Vavřík, tel. 602551193, ing. Třasoň, tel.
776598620, p. Swaczyna, tel. 724527812).

4. Úpravy povrchů komunikací
Intenzivní stavební činnost sebou bohužel přináší i negativní průvodní jevy –
zvýšenou prašnost, znečištění místních komunikací, výmoly a výtluky
v rýhách apod. Tyto negativní jevy se snažíme minimalizovat a součástí
kontrolních dnů a pracovních porad, které probíhají jednou týdne, je i kontrola
stavu dotčených komunikací. Dle dohody se zhotovitelem stavby proběhne
v 1. březnovém týdnu komplexnější údržba úseků, které byly budovány na
podzim 2019 a v zimě 2019/20. Pokud by se Vám přesto zdálo, že v některém
úseku je situace hodně špatná, můžete upozornit starostu nebo místostarostu
obce, kteří budou v případě oprávněných připomínek požadovat po zhotoviteli
stavby a správci stavby zjednání nápravy. Definitivní úprava dotčených
povrchů proběhne před dokončením stavby.
Vážení spoluobčané,
jsme si vědomi negativních dopadů výstavby kanalizace na život v obci, nicméně
odměnou nám všem bude skutečnost, že se naše obec již v příštím roce zařadí
mezi vyspělé obce 21. století, kde splašky nekončí v potoku, ale na čistírně
odpadních vod
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