INFORMAČNÍ SCHŮZKA K VODOVODNÍM PŘÍPOJKÁM
17.10.2013 byli všichni občané pozváni na informační schůzku k výstavbě vodovodu a vodovodních
přípojek.
Pro ty z vás, kteří se nezúčastnili, shrnuji průběh schůzky: Pozvání přijjali za realizační firmu Rovina
stavbyvedoucí - pan Fijalík, paní ing. Jana Sýkorová - projektantka, za VaK Přerov - provozní nám. pan
Jeřábek a mistr pan Pelíšek. Majitel fy na protlaky pan Šikula. Všichni, kteří požádali o připojení
k vodovodu, obdrželi platný stavební souhlas a převzali na sebe status stavebníka, který je opravňuje
ke stavbě vodovodní přípojky. Stavební souhlas je platný po dobu dvou let, ale některá stanoviska a
vyjádření dotčených sítí a institucí jsou v platnosti pouze rok. Stavebník odpovídá za případné škody
na sítích a zařízeních dotčených sítí a zařízení , přes která bude případně vést přípojku. Dokladová část
je k dispozici na úřadě.
Nyní jsou u všech domů označeny a vytyčeny přípojky a vedení, každý z vás si může zkontrolovat
místa, kde vede plyn, vedení O2 a obecní kanalizace atd. O vytýčení vedení plynu v souvislosti
s přípojkami jsem hromadně za vás všechny již požádala, je zdarma. Ostatní vytýčení jsou
zpoplatněny, kontakty mohu předat, bude-li zájem. Je již na vás, zda o ně požádáte a zaplatíte si je.
Paní projektantka Sýkorová všechny seznámila s částmi projektové dokumentace vodovodní přípoky.
Pan Fijalík objasnil postup prací na hlavním řadu, měl by být hotov bez úprav povrchových
komunikací do konce roku. Nyní je prioritou dokončit práce na krajské komunikaci, za jejíž uzávěru
platí obec SSOK nájemné. Poté se bude dokončovat část Pačlavice, dále Hýk a dokončovat ATS stanice.
Průběžně po navrtávkách na hlavním řadu si můžete připravovat výkopy na přípojky anebo využít
nabídky protlaků – kontakty na p. Šikulu již jsou na webu obce.
Pan Jeřábek informoval o kvalitě vody a o organizaci a orientační ceně přípojek – na úřadě si
vyzvedněte a vyplňte přihlášku k přípojce a poté s vámi VaK uzavře realizační smlouvu. Na základě
těchto přihlášek se pan Pelíšek domluví na případné osobní konzultaci a řekne, které komponenty
k přípojkám budete potřebovat a zároveň poradí vše k přípojkám.
Pan Šikula informoval o ceně a o technických možnostech protlaků. Jeho firma bude protláčet
v okamžiku, kdy se soustředí dostatečný počet zájemců o protlak /min.4-5/. Pohybuje se zde na stavbě
bagr se kterým je možno individuálně domluvit bagrování po práci pro Rovinu a.s. či o sobotách.
Někteří z vás již mají hotovo. To, zda se budeme moci připojit a kdy záleží na počasí, protože při
nízkých teplotách již není možné manipulovat s vodovodní trubkou.
Pan Novák, který realizuje vedení vody v domech – vám letáky s kontaktem na sebe předal do
schránek. Je možno se s ním domluvit na rozvodech vody v domech.
Tolik z průběhu schůzky. Teď jen budeme věřit, že ještě chvíli vydrží příznivé počasí a vodovod
budeme moci z větší části dokončit. Budu vás informovat o všech změnách, které nastanou a jsem
vám k dispozici osobně v sídle OÚ a nebo na tel.: 774 072 076, 581 033 033.
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