Termín napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Vzhledem k ne zcela jasnému znění podmínek poskytnuté dotace na stavbu splaškové kanalizace byl
vznesen dotaz na Státní fond životního prostředí. Dotaz se týkal termínu napojení jednotlivých
nemovitostí a provozoven na budoucí splaškovou kanalizaci. Dle sdělení Státního fondu životního
prostředí by měly být podmínky dotace splněny do 31.3.2016. Z toho plyne, že nemovitosti a
provozovny by měly být napojeny zhruba do konce roku 2015. Nesplnění podmínek dotace by pro
naši obec mělo nedozírné následky, proto je nutné tyto termíny dodržet!
Hlavní část kanalizačního řadu musí být dokončena do konce září 2015. „Veřejné části“ kanalizačních
přípojek, které budou občanům hrazeny z rozpočtu obce, budou budovány průběžně se stavbou
kanalizačního řadu a přivedeny k hranici pozemku. Tyto přípojky budou zakončeny revizní šachtou,
do které bude napojena přípojka od domu nebo provozovny. Tyto „soukromé části“ kanalizačních
přípojek je třeba budovat již v průběhu roku 2015 a připravit tak nemovitost k napojení. Stavbu
„soukromé části“ přípojky je možné začít již v době, kdy v té které části obce ještě nebudou hlavní
část kanalizačního řadu ani „veřejné části“ přípojek zbudovány. K připojení na kanalizaci pak dojde
následně. Projekty většiny kanalizačních přípojek jsou již zhotoveny a místa napojení (revizní šachty)
budou na pozemcích vyznačena.
Do kanalizační přípojky nesmí být svedena dešťová voda. Soukromou část přípojky je možné
zbudovat svépomocí nebo využít firmu. Některé firmy z blízkého okolí dodali své nabídky (viz. níže).
Pokud chcete využít služeb těchto nebo jiných firem, neváhejte a včas je kontaktujte.
Josef Gorgan
starosta obce
Kontakty na firmy:
Sany cš s.r.o., Jetřichov 225 (za STK)
tel: 602 117 021 e-mail: sany.cs@tiscali.cz
Orientační ceník je níže.
Smluvní ceny za zemní práce
Telefon: 602 117 021 Josef Franc - jednatel firmy
E-mail: sany.cs@tiscali.cz
Akce:
Zhotovení kanalizačních přípojek v obci Jetřichov
Práce: Výkop + zához
Mj
Kč/Mj
Šířka x hloubka výkopu:
35 x 50 cm
m
60
V zem. Tř. 3
35 x 70 cm
m
80
V zem. Tř. 3
35 x 80 cm
m
90
V zem. Tř. 3
35 x 90 cm
m
100 V zem. Tř. 3
35 x 100 cm
m
110 V zem. Tř. 3
50 x 120 cm
m
160 V zem. Tř. 3
výkop zeminy – jáma (m3)
350 V zem. Tř. 3
hutnění + úprava terénu (m2)
20
2
sejmutí drnu + obnova (m )
15
zřízení pískového lože (m)
22
sestavení a pokládka potrubí (m) 28
Materiál: Truba kanalizační KGEM 160x4x5000 MM
ks
371
Koleno KGB 160 15-90 st (ks)
85
Převlečka KGB 160 rovná (ks)
52
Písek kopaný
m3
149
Uvedené ceny nezahrnují DPH.

Dušan Doležal, Jetřichov 179
tel: 737 109 791 e-mail: info@montazni-plosina.net
Nabídka prací je níže.
Nabídka prací spojených s kanalizací
Jelikož se blíží čas realizací kanalizačních přípojek,
nabízím zájemcům zhotovitelské práce týkající se
těchto přípojek.
Jedná se o tyto práce:
- vyměření trasy a dodávku veškerého materiálu
- veškeré zemní práce prováděné pásovým
minibarem, ale samozřejmě i ruční kopání
- podpískování potrubí
- případné bourací práce (betony, prostupy
zdivem)
- pokládka potrubí
- strojový nebo ruční zásyp potrubí
- zhutnění terénu pomocí vibračního pěchu nebo
desky
- rozebrání a znovupoložení dlažeb
- finální úpravy terénu
Pro ty, kteří budou mít na přípojce čerpací stanici,
nabízím zhotovení el. rozvodu.
Cenové nabídky poskytnu individuálně každému
zájemci.
Můj kontakt je: Dušan Doležal, Jetřichov 224
psč: 549 83, tel. 737 109 791

