Vážení občané.
Týden před vánočními svátky skončily práce na stavbě hlavního vodovodního
řadu, po výstavbě plynovodu druhé největší investiční akci v historii obce. Tato
stavba v průběhu roku 2013 ovlivnila těžkou mechanizací a nebývalým
stavebním ruchem život všech obyvatel Lazníček a změnila dočasně vzhled ulic,
kterými trasa vodovodu vede. Průběh prací jste mohli všichni sledovat spolu se
mnou a ráda mohu konstatovat, že díky technologii řízeného protlaku, i
poměrně šetrnému přístupu zhotovitele díla, nebyla obec stavebně zasažena a
znečištěna v takové míře, jak to známe z podobné výstavby v jiných obcích. Celé
dílo bude dokončeno finální úpravou dotčených komunikací a opravou
poškozených přilehlých míst, a to nejpozději do poloviny příštího roku. Poté
bude vodovod zkolaudován. Na základě povolení – územního souhlasu bylo
všem, kteří požádali o připojení na nový vodovod, vyvedeno z hlavního řadu
potrubí k domovním přípojkám. Plastové trubky tohoto potrubí věnovala firma
Rovina zdarma. Kdo měl zájem, byl mu již osazen i vodoměr. Montáž vodoměrů
jsem po dohodě s pracovníky VaK Přerov organizovala a koordinovala tak, aby
bylo možné práci provést vždy na několika místech v jeden den. Po všech
předepsaných zkouškách a opravě některých nedostatků byly na několika
místech řadu odebrány vzorky vody, které vyhověly ve všech ukazatelích,
předepsaných pro pitnou vodu. V prosinci jsem tedy požádala Oddělení
vodního hospodářství města Přerova o povolení k předčasnému užívání
vodovodu po dobu do provedení řádné kolaudace. Dne 23.01.2014 proběhlo u
nás místní šetření za účasti Vak Přerov, fy Rovina, Hygienické stanice Přerov a
stavebního dozoru. Na základě tohoto šetření a vyjádření celé řady dotčených
organizací jsme 05.02.2014 obdrželi Rozhodnutí o předčasném užívání stavby
Vodovod Lazníčky.
Další stavební ruch začne na jaře, kdy bude celá stavba, v závislosti na počasí,
dokončena a řádně zkolaudována. Poté bude, za účasti zástupců Olomouckého
kraje, bez jehož dotace bychom stavbu nemohli realizovat, a věřím, že i vás –
občanů Lazníček, vodovod slavnostně uveden do provozu.
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