Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Kolín

JESTŘABÍ LHOTA - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Vážení spoluobčané,
V obci Jestřabí Lhota je v současné době navržena gravitační splašková kanalizace, na kterou je
vydané stavební povolení. Navržená kanalizace bude odvádět splaškové vody z nemovitostí v
obci na novou čistírnu odpadních vod ČOV.
Na základě těchto skutečností se zastupitelstvo obce rozhodlo nechat hromadně vypracovat
projektovou dokumentaci splaškových kanalizačních přípojek a následně na tyto přípojky
vyřídit i povolení (územní rozhodnutí). Aby projektová dokumentace odpovídala technickým
požadavkům pro napojení okolních nemovitostí, je nutné, aby proběhla obchůzka jednotlivých
RD se zjištěním umístění stávajícího septiku (žumpy) s následným návrhem vedení trasy
kanalizační přípojky na vyprojektovanou splaškovou kanalizaci.
Z tohoto důvodu budou v obci ve dnech 2., 3. a 4. května 2019 probíhat obchůzky projektanta,
za účelem návrhu trasy vedení kanalizačních přípojek z domu až do vyprojektované hlavní
kanalizační stoky.
Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody
z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém
napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou), tyto objekty
budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí.
Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna na
veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachtička umístěna na
soukromém pozemku u dané nemovitosti (za plotem). Nově navržená kanalizační přípojka by
měla vést alespoň 1,0m od stávajících budov a nesmí být umístěna v trase jiných podzemních
technických vedení - vodovod, plynovod, elektrické a sdělovací kabely. Přitom nejmenší možná
vzdálenost od plynu je 1,0 metru.
Stávající dešťová kanalizace v obci zůstane zachována beze změny a bude dále odvádět pouze a
výhradně stávající dešťové vody.
Poslední důležitou informací je výše a forma platby příspěvku na budování kanalizace a ČOV
v obci za jednu nemovitost, který se skládá z příspěvku na tvorbu projektové dokumentace
k soukromé přípojce a příspěvku na fyzickou realizaci projektu. Jeho konečná výše je
stanovena na celkovou částku 8000,-Kč za jednu přípojku. Platba bude moci být
realizovaná buď jednou, nebo dvěma splátkami v rozmezí dvou let. Darovací smlouvu na
příspěvek bude možno uplatnit k vyúčtování daní.
Václav Nedbal, starosta obce
Případné technické dotazy směřujte přímo na projektanta (pracovní dny 700 – 1430hod.):
Firma RECPROJEKT s.r.o.,
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Tel.: 776 709 092

E-mail: sikora@recprojekt.cz

