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Informace o přípojkách k veřejnému vodovodu.
Vážení občané,
přibližně před rokem proběhl v obci formou dotazníku průzkum, ve kterém jste se mohli vyjádřit,
zda máte či nemáte zájem, napojit Vámi vlastněnou nebo užívanou nemovitost na plánovaný
veřejný vodovod.
V současné době probíhá zpracování technické dokumentace, ve které již bude muset být
definitivně vyznačena trasa hlavního řadu a tzv. odboček pro napojení jednotlivých místních částí
a objektů v obci.
Předpokládáme, že ti vlastníci/uživatelé objektů, kteří se kladně vyjádřili loni, svůj názor nezměnili.
Abychom však měli jistotu, že jste se mohli všichni vyjádřit podle Vaší současné situace, chceme
průzkum aktualizovat a doplnit. A to především o stanovisko těch vlastníků/uživatelů, kteří se před
rokem z jakéhokoli důvodu nevyjádřili vůbec nebo těch, kteří by rádi své záporné stanovisko
změnili. Jedná se o závažné rozhodnutí, které může stávajícím, a především budoucím,
uživatelům nenapojených objektů přinést hodně komplikací a nákladů v případě, že se pro
napojení rozhodnou až po ukončení výstavby vodovodu.
Přípojky, vybudované v rámci realizace stavby, a to svépomocí nebo vybranou firmou,
budou jednak nepoměrně levnější, protože se zlevní hromadným nákupem materiálu a
využitím výkopů a techniky z hlavní stavby, ale také jednodušší, protože nebude nutné
samostatně vyřizovat některé náležitosti, související se stavbou a provozem přípojky.
V případě budování přípojky až po ukončení výstavby vodovodu bude muset nést dotyčný
sám veškeré náklady spojené se zemními pracemi, napojením na vodovodní síť a
následným uvedením komunikací a terénu do původního stavu. Podstatnou nevýhodou pak
bude i to, že si ke stavbě přípojky bude muset zajistit sám veškeré doklady a povolení, což
například u výkopů ve státní silnici, vedoucí středem obce, bude velmi komplikované.
Abychom měli jistotu, že se tato informace dostala ke všem majitelům/uživatelům dotčených
objektů v obci a že měli možnost se závazně vyjádřit, bude vyvěšena na obecní vývěsce,
uvedena na webu obce a vložena do poštovních schránek.
Majitelé objektů, kteří nemají v obci trvalé bydliště, budou informováni poštou nebo jinými
dostupnými prostředky.
Případné dotazy k problematice vodovodních přípojek Vám rádi zodpovíme.
Vaše závazné písemné prohlášení, zda chcete nebo nechcete připojit Vámi vlastněnou/užívanou
nemovitost na obecní vodovod nebo zda chcete nějak změnit Vaše loňské stanovisko, předejte
prosím obecnímu úřadu tištěnou nebo elektronickou formou prostřednictvím kontaktů uvedených
v záhlaví nebo osobně, a to nejpozději do 15.07.2011.
U občanů, kteří své stanovisko poskytli již loni a do uvedeného termínu se k aktualizaci
nijak nevyjádří, bereme loňské rozhodnutí jako právoplatné.
Po uvedeném termínu budou výsledky šetření předány zhotoviteli projektu a ten podle nich
navrhne konečnou podobu vodovodní sítě v obci.

Dagmar Kubzová, starostka
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