
Informace občanům k akci „Výstavba kanalizace a ČOV“ v obci

V Senoradech dne 1.11.2020

Vážení občané,

v měsíci říjnu byla se Státním fondem životního prostředí podepsána smlouva o
dotaci na výstavbu kanalizace  a ČOV v naší obci. Nic nám tedy již nebrání v
zahájení  výstavby.  Oznamujeme  tímto  občanům,  že  v  průběhu  měsíce
listopadu  budou  zahájeny  přípravné  práce  a  následně  také  vlastní
realizace. 

Současná epidemiologická situace nám bohužel znemožňuje uskutečnit veřejné
setkání  s  občany,  proto  vám podstatné  informace  doručujeme  touto  cestou.
Většina důležitých sdělení zazněla na první veřejné schůzi a jsou dostupná na
webových stránkách obce. Doporučuji sledovat vývěsky a webové stránky, kde
budou postupně zveřejňovány aktualizované dokumenty a informace. 
K  vašim  případným  dotazům  prosím  využijte  emailové  adresy  obce
senorady@gmail.com.  Zajímavé  dotazy,  které  by  mohly  být  přínosné  pro
ostatní obyvatele, máme v úmyslu zveřejnit v sekci Kanalizace a ČOV.
Dotazy ohledně přípojek směrujte přímo na pana projektanta (Ing. Chromík). S
otázkami  týkajícími  se  samotné  výstavby  se  můžete  obracet  na  zástupce
zhotovitele  –  stavbyvedoucího p.  Ing.  Štipčáka,  zástupce  Vodárenské  a.s.  p.
Petráka, nebo p. Budína J. st., který bude mít některé bližší informace.  

Majitelé, kteří dosud nekontaktovali pana projektanta, mohou stále tak učinit na
tel: 724302667.  U nemovitostí, kde není dosud zřízena vodovodní přípojka, je
možnost ji zřídit současně s výstavbou přípojky pro kanalizaci v rámci jedné
projektové  dokumentace.  Majitelé,  kteří  stále  mají  staré  vodovodní  potrubí
(železo), mohou využít této příležitosti a vyměnit vedení za nové plastové. To
může být přínosem zejména z důvodu případné havárie a nutnosti zásahu do již
upraveného terénu v budoucnu. 

Připomínáme,  že  obec  nemá  povinnost  zřizovat  přípojky  k  jednotlivým
nemovitostem. V samostatném projektu budou občanům přesto vysazeny nejen
odbočovací kusy z hlavního řadu, ale také část přípojky, která bude vyvedena
na  hranici  infrastruktury  (chodník,  vozovka,  apod.),  část  přípojky  za  touto
hranicí , včetně kontrolní šachty, je již záležitostí majitele nemovitosti, přesto
že vede po obecním pozemku. 

Předběžný harmonogram prací bude pouze orientační a může se v průběhu
realizace měnit dle aktuálních potřeb. Stavba bude zahájena v úseku „za starou
hospodou“   směr  „loh“.  V souvislosti  s  tím,  že  tento  úsek  je  velmi  úzký,
nebude možné zajistit průjezd kolem staveniště. Vjezd do lokality „loh“ a do
údolí  bude  vždy  v  době  prací  uzařen.  Předpokládaná  doba  uzávěry  je  od
pondělí do soboty 7:00 – 17:00 hodin. Přesný termín a vymezený úsek uzávěry
bude upřesněn nejpozději 7 dní před uzavřením lokality. Žádáme občany, aby v
těchto dnech ponechali svá vozidla odstavena mimo uzavřenou lokalitu, pokud
s nimi budou potřebovat odjet v čase prací.

Po  vybudování  hlavních  stok  kanalizace  a  ČOV  bude  tato  uvedena  do
zkušebního  provozu.  V tento  okamžik  nastává  čas  pro  budování  vlastních
přípojek  a  revizních  šachet,  včetně  napojení.   Během zkušebního  provozu,
který potrvá 12 měsíců, bude nutné postupně napojit na veřejnou kanalizační
síť všechny nemovitosti. To je velmi důležité právě s ohledem na přislíbenou
výši dotace a jednou z podmínek udržitelnosti projektu.

V  souvislosti  s  výstavbou  a  následným  provozem  žádáme  občany,  aby  v
žádném případě do kanalizace nevylévali tuky a oleje z domácností. K tomuto
účelu je ve vestibulu kulturního domu již celý rok umístěna sběrná nádoba.
Tato se ovšem plní velmi pomalu, což svědčí o tom, že si pravděpodobně ještě
zdaleka  ne  všichni  osvojili  správný  způsob  likvidace.  Vlévání  tuků  do
splaškové  kanalizace  zpravidla  vede  k  nevratnému  poškození  čerpadel,
zanášení potrubí a vysokým nákladům na čištění a opravy.

Troufám  si  říct,  že  výstavba  kanalizace  je  pro  obec  nejnáročnějším  a
nejnákladnějším projektem. Vybudováním této důležité infrastruktury dojde ke
zlepšení  kvality  života  v  obci,  životního  prostředí  a  v  neposlední  řadě  ke
zvýšení hodnoty majetku, nejen obecního.
V průběhu následujících několika měsíců budeme všichni vystaveni ztíženým
podmínkám, které ovšem nepotrvají věčně a věřím, že s dostatečnou dávkou
trpělivosti a nadhledu vše společně zvládneme. 

Dana Prušková, starostka
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