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Stavba kanalizace – zápis ze schůzky s občany konané 27.4.2022
Schůzky se zúčastnili zástupci obce, projektantů, stavbařů, SVK Žďársko a VAS.
Místostarosta obce p. Hubert Křesťan předal obecné informace ke stavbě kanalizace. Nejvíce
dotazů bylo k časovému harmonogramu prací. Ten je oproti původně zveřejněnému
pozměněn. Aktualizovaný harmonogram je k dispozici na OÚ Hamry a na www stránkách
obce.
Obecné informace ke stavbě kanalizace a jednotlivých přípojek:
- projekty domovních přípojek jsou k nahlédnutí na OÚ Hamry,
- projekty domovních přípojek v současnosti procházejí procesem získání územního
rozhodnutí (něco jako stavební povolení), které bude platné dva roky. Po získání územního
rozhodnutí budou projekty přípojek předány vlastníkům nemovitostí
- domovní přípojky doporučujeme budovat až po stavbě kanalizace v dané lokalitě a umístění
revizní šachty. Revizní šachta je součástí stavby kanalizace, zbuduje ji stavitel kanalizace a
bude do ní přivedena domovní přípojka.
- nemovitosti, pro které je navrženo čerpání do kanalizace, budou potřebovat čerpací šachtu.
Komplet čerpací šachty a ovládání předá jednotlivým majitelům obec.
- připojení nemovitostí na kanalizaci bude možné až po kolaudaci a zprovoznění kanalizace
(podzim 2023 nebo jaro 2024)
- domovní přípojky musí být schválené technikem VAS a geodeticky zaměřené (více info na
letáčku od VAS - Kanalizace v obci – informace pro občany k postupu při realizaci
kanalizačních přípojek)
- zveřejněný harmonogram je pouze plán výstavby, postup prací se od harmonogramu může
lišit. Pokud dojde k úpravě harmonogramu, bude aktualizovaný harmonogram zveřejněn.
- omezení přístupu k nemovitostem by mělo být minimální (v řádu dnů)
- kanalizaci budou budovat současně tři dodavatelé a jejich kontakty jsou zveřejněny
v přehledu harmonogramu. Dodavatelé jsou v přehledu rozlišeni barvou u jednotlivých
budovaných úseků
- žádám vás tímto o toleranci, trpělivost a pochopení při takto náročné a rozsáhlé stavbě.
- nejaktuálnější informace budou mít jednotliví stavbyvedoucí a případně v kanceláři starosty
OÚ Hamry.
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