SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Obec Kamenec u Poličky informuje o zahájení stavby
splaškové kanalizace v obci.
Obec Kamenec u Poličky obdržela dne 30. 10. 2018 dlouho očekávaný dokument
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu splaškové kanalizace v obci.
Splnila se tak poslední podmínka pro skutečné zahájení stavby a zastupitelstvo obce
dne 30. 10. 2018 rozhodlo o zahájení stavby. Zhotovitelskou firmou je sdružení firem, kdy
vedoucí firmou je firma EVT Stavby s.r.o. Svitavy. Termín zahájení stavby je 15. 11. 2018 –
pro zajímavost je to přesně 2 roky od veřejné schůze, na které byl ze strany obce veřejnosti
poprvé představen projektový záměr stavby.
Základní termíny vlastního průběhu stavby:
- zahájení stavby - předání staveniště:
- zahájení výkopových prací:
- dokončení stavby – 450 dní od zahájení:
- období pro realizaci soukromých domovních přípojek:
- kompletní dokončení se všemi připojenými domy v obci:

15. 11. 2018
19. 11. 2018
únor 2020
březen 2020 až září 2020
říjen 2020

Základní postup prací:
Stavba jednotlivých kanalizačních stok bude probíhat postupně vždy od nejnižšího
bodu (kanalizační šachty) proti spádu stoky. Nejdříve bude pokládána hlavní trasa včetně
šachet, trasa bude postupně ihned zasypávána. Veřejné části přípojek od hlavního vedení
po revizní šachtu, do které si budete připojovat svoji soukromou kanalizační přípojku, budou
prováděny až následně po zhotovení celé hlavní trasy.
Dopravní omezení budou vznikat postupně podle místní situace a prostorových
možností. V místě stavby a na příjezdu k němu bude pohyb vozidel určitě omezen tak, aby
stavba a navážení materiálu mohlo probíhat co nejrychleji a co nejefektivněji.
Pro splnění termínu dokončení stavby budou probíhat práce na několika různých
místech v obci současně. O zahájení prací v dané lokalitě budeme vždy informovat.
Konečná úprava povrchu komunikací bude provedena až na samotný závěr prací na
jednotlivých stokách – podzim 2019.
Základní harmomogram zahájení prací:
- zimní měsíce 2018/2019
- hlavní trasy v místních komunikacích
- hlavní trasy v hlavní silnici II/353
- jarní měsíce 2019
- letní a podzimní měsíce 2019 - trasy podél toku Bílého potoka, čerpací stanice
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Místa zahájení prací v pondělí 19. 11. 2018 – dvě lokality současně:
1. Stoka A5.2 - trasa od křižovatky u domu čp. 156 kolem čp. 159, 160, 164 po čp. 213
2. Stoka C1 – trasa od budoucí kanal. čerpací stanice C u domu čp. 130 kolem domu čp. 11
Označení stok a tras naleznete v projektové dokumentaci na internetových stránkách obce.
O zahájení prací na dalších trasách kanalizačních stok v jiných částech obce
Vás budeme vždy včas informovat – dotčené domy dostanou upozornění o zahájení.
Obecná pravidla před zahájením stavby v každé lokalitě:
Před zahájením prací budou v dané lokalitě vždy vyznačeny všechny inženýrské sítě
a vyznačena vyprojektovaná trasa kanalizační stoky.
Inženýrské sítě budou vyznačeny v rozsahu známém jejich správcům – ve většině
případů tak nebudou vyznačeny různé individuální přípojky a odbočky – elektro, vodovodní
přípojky, dešťová kanalizace, různá odvodnění apod.
Prosíme všechny majitele domů, kterých by se uvedené mohlo týkat, aby
zavzpomínali na vše, co důležitého v trase kanalizace u jejich domu vede.
Velmi důležité je to zejména u všech vodovodních přípojek, které nejsou nikde
evidovány a mnohdy nejsou známá ani místa jejich uzávěrů – prosíme ověřte si jejich
umístění, aby se i v případě poruchy dalo rychle reagovat.
Informace o poslední fázi – připojování jednotlivých domů – rok 2020:
Po dokončení celé stavby hlavních tras, veřejných částí přípojek včetně revizních
šachet na hranicích pozemků a uvedení do provozu čerpacích stanic atd. – termín únor
2020, proběhne kolaudace stavby a následně bude vydán pokyn pro připojování jednotlivých
nemovitostí.
Dle zpracovaných projektových dokumentací majitelé domů vybudují v období březen
až září 2020 na svých pozemcích splaškové kanalizační přípojky bez připojení dešťových
vod, vyřadí tím svůj současný způsob likvidace odpadních vod a připojí se tak do
kanalizačního systému. Závazný termín pro dokončení připojení všech domů v naší obci je
říjen 2020.
Ostatní informace:
Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu
prací jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz
nebo v kanceláři obecního úřadu.
Zodpovědný stavbyvedoucí - Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524
Prosba na závěr:
Na závěr prosím Vás všechny o maximální spolupráci, ohleduplnost k pracovním
četám, pochopení pro dopravní a všechna další omezení, abychom celou stavbu společně
zvládli s co nejmenším počtem komplikací.
Děkuji

Petr Šváb
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