OBECNÍ ÚŘAD HUDLICE – KANALIZACE – INFORMACE

1. V současné době je nainstalováno a usazeno cca 170 ks domácích čerpacích jímek. Žádáme
naše občany, kteří již mají jímky usazené, aby neprodleně začali s činnostmi, které souvisí
se samotným připojením od své nemovitosti k nově osazené jímce. To znamená výkop a
položení KG trubky průměr 150 mm od stávajícího potrubí k nové jímce. V případě, že již
máte v nové jímce otvor s manžetou pro tuto trubku a v ní zhruba metrový kus, je třeba
položit a připojit se na tuto trubku. Potrubí je nutno položit až ke stávajícímu potrubí, které
vede do staré jímky. Toto místo budoucího přepojování mít připravené a odkryté. Reálná
doba napojování na novou ČOV se předpokládá na období konec srpna a začátek září 2015.
Nemovitosti se budou připojovat postupně po předchozím oznámení od zhotovitele. Pro
usazené jímky u nemovitostí, které nemají otvor s manžetou a metrovým kusem trubky, si
musí majitel nemovitosti zajistit výkop pro novou trubku od místa, kde se bude přepojovat až
k nové jímce. Samotné propojení nově položeného potrubí do nové jímky provede po
Vašem oznámení zhotovitel, připravenost nahlaste prosím p. J. Wernerovi tel. 777773586.
Druhá věc nutná k zprovoznění domácí čerpací jímky je zajištění přívodu elektrické energie k řídící
jednotce, tzn. kabel v chráničce a platná revize. Řídící jednotka musí být umístěna venku na
přístupném místě, není možné ji umisťovat do chodby nebo sklepa. Vzdálenost umístění řídící
jednotky od samotné domácí čerpací jímky by neměla přesáhnout cca 10 m. Po Vašem
rozhodnutí, kde budete mít řídící jednotku, je nutné položit kabel v chráničce od Vaší rozvodné
skříně až k místu, kde bude řídící jednotka. Od řídící jednotky k nové jímce v rámci prováděného
výkopu pro kanalizační trubku je nutné rovněž položit chráničku. Tuto chráničku a samotné
protažení kabelů a propojení z nové jímky až k řídící jednotce zabezpečí na Vaše upozornění
zhotovitel.
Vypadá to složitě, pokusím se to shrnout. Majitel nemovitosti financuje a zajišťuje výkop a
položení trubek od nemovitosti k nové jímce. Dále si zajišťuje vystavení platné revize a přívod
kabelu v chráničce k řídící jednotce. Zhotovitel zajišťuje připojení přívodního kabelu do řídící
jednotky a propojení kabelů od řídící jednotky k samotnému čerpadlu.
2. Po obci se šíří nepravdivé informace, že vlastníci nemovitostí budou platit připojovací
poplatek ve výši cca 60 – 70 tisíc Kč, že se zastavila výstavba ČOV, a jiné nesmysly. Od začátku
jsme občany informovali, že maximální výše připojovacího poplatku bude do částky 10 000,za nemovitost a že ji bude možné rozložit do splátek. Výstavba ČOV pokračuje, což je možné
si ověřit přímo na místě.
3. Děkujeme našim občanům, že chápou náročnost této velké investiční akce a s tím spojené
určité nepříjemnosti v případě dočasného horšího stavu komunikací, prašnosti a dočasné
neprůjezdnosti některých komunikací.
4. Opětovně nabízíme našim občanům firmy, které jsou schopny zabezpečit kopáčské práce,
položení trubek a chrániček a vydání revizních zpráv:
Elektroinstalace: Josef Kolařík, tel. 607190530, e-mail: kolarik.elektro@email.cz, Jan Stehlík,
tel. 724768664, Antonín Jindrák, tel. 602275664, e-mail: a.jindrak@seznam.cz
Kopáčské práce, položení trubek a elektro: Rekulta Praha, s.r.o. Jakub Malý, tel. 602356862,
e-mail: info@rekultapraha.cz

Nabízíme našim občanům technickou pomoc při řešení variant propojení jejich nemovitostí
do nové jímky kanalizační trubkou a přívodu kabelů v chráničce do nové jímky. Jedná se o
bezplatné poradenství. Tuto službu bude pro Vás zajišťovat firma Cettus Pardubice p. Martin
Čada, tel. 725733287.

V případě ostatních nejasností při přípravě k napojení kontaktujte tyto pracovníky:

Jan Werner, tel. 777773586, zástupce zhotovitele, Habau
Martin Čada, 725733287, technický dozor investora, Cetus Pardubice
Rudolf Hrkal, tel. 732969454, místostarosta OÚ
Pro samotné napojování jednotlivých nemovitostí prosíme naše občany, až budou mít vše
připravené k napojení, aby informovali o připravenosti konkrétní nemovitosti přímo
zástupce zhotovitele p. J. Wernera 777773586.

V Hudlicích dne 16. 7. 2015

Rudolf Hrkal
místostarosta OÚ

