Zápis z veřejné schůze konané dne 11.4.2011
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE OSLAVICE
Místo: KD Oslavice velký sál
Starosta obce zahájil veřejnou schůzi v 18:00, představil jednotlivé zástupce:
Za zhotovitele stavby firmu Unistav a.s.: Ing. Novák, p. Zeman, p. Kadláček
Za provozovatele kanalizace Vodárenská a.s.: Ing. Pelikán, p. Inwald
Za projektanty Aquaprocon s.r.o.: Ing. Pustina
Za správce stavby Geotest : Ing. Pohl
Ing. Novák představil firmu Unistav a.s., slíbil v nejbližší době dodat harmonogram stavby na
cca 2 měsíce dopředu, který bude průběžně aktualizován. Pracovníci Unistavu budou
informovat občany, poblíž kterých budou právě provádět výkopové práce, zajistí např. pomoc
při vyvážení popelnic. Jde především o komunikaci.
Ing. Pustina – zajišťuje věci ohledně přípojek. Jde o vyřízení územního souhlasu (přípojky do
délky 50m), platnost povolení na přípojku je 12 měsíců. Ing. Pustina připraví žádosti na
stavební úřad pro povolení přípojek jednotlivých nemovitosti. Předběžně začátkem června
přijede Ing. Pustina do naší obce znovu. Bude dopředu oznámen přesný termín. Bude třeba,
aby se v daném termínu dostavil na obec jeden zástupce za každou nemovitost a věděl datumy
narození ostatních obyvatel nemovitosti. Smlouvy na připojení budou vždy ve 3 vyhotoveních
(1x zůstává na stavebním úřadě, 1x zůstane potvrzené na obci, 1x dostane občan potvrzené od
stavebního úřadu). V tomto projektu bude především důležitý zákres, popis přípojky od
hlavního řádu. Zde bude zaznačeno co je hrazeno objednatelem celé kanalizace (svaz
vodovodů a kanalizací měst a obcí – jeho součástí je SVK Žďársko – jeho součástí je obec
Oslavice) a jakou část si hradí občan na své náklady. Obecně bude z hlavní kanalizační sítě
vyvedena ke každé nemovitosti odbočka (roura průměr 150 mm2) v délce cca 1m za krajskou,
místní komunikaci nebo obrubník.
Podmínka provozovatele Vodárenské a.s. je vytvoření kontrolní revizní šachty, která se skládá
ze dna, těla průměr 400 mm2 s minimálně dvěma otvory a víka. Předpokládaná cena této
plastové revizní šachty je cca 4 200 Kč. Při hromadné objednávce (cca 150ks) přímo od
výrobní firmy je předpokládaná cena cca 2 500 Kč. V případě zájmů občanů obec zajistí
hromadnou objednávku. Revizní šachta je třeba umístit (za plot) na pozemek majitele
nemovitosti. Jako vedení do domu lze použít podle uvážení majitele plastovou oranžovou
(nesmí být šedá) KG150 s minimální pevnosti s/n8, s řádným upěchováním pod vedením i
okolo (cca 8x přejet každé místo pěchovací mašinou). Případně použít kameninu, která je
dražší min. o 50%, ale podstatně více vydrží. Na veškeré materiály existují přechodky a
těsnění. Po provedení přípojky je třeba zavolat pana Inwalda, zástupce Vodárenské a.s., který
provede prohlídku před zasypáním a provede těsnící zkoušku.
Hloubku položení se majitel určí sám, minimálně 1m s minimálním stoupáním 2cm/m. Na
závěr je třeba zajistit zaměření přípojky, šachty a vstupu do nemovitosti, případně lomy
vedení.
Jelikož pan Invald bude povolovat za vodárenskou přípojky, nabízí občanům konzultaci
k jednotlivým nemovitostem před realizací (má již mnoho zkušeností, poradí nejlepší,
nejlevnější variantu napojení). Kontaktovat přes starostu obce.
Do splaškové kanalizace je třeba zapojit záchody, koupelny, kuchyně, pračky. Nelze napojit
chlívy, drenáže, okapy. Stávající septiky či jímky je doporučeno zrušit (zasypat), případně
využít např. jako nádrž na zalévání zahrady.
Ing. Pohl správce stavby: Jestliže zhotovitel stavby poškodí stávající sítě, má za povinnost
zajistit jejich opravu. V případě, že občané mají nějaké připomínky k provádění stavby, nechť

informují starostu obce, který naléhavé situace předá správci stavby co nejdříve. Ostatní
připomínky předá správci stavby 1x týdně.
V 19:15 starosta obce veřejnou schůzi ukončil.
S pozdravem
Ing. Pavel Janoušek
starosta obce Oslavice

