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Informace k výstavbě Kanalizace a čističky odpadních vod v obci
Vrbčany – důležité!
Vážení občané,
od začátku letošního roku pokračuje výstavba kanalizace v naší obci dle plánu. Již jsou hotovy
některé úseky v místních částech obce, které leží mimo hlavní silnici. Další etapa je
naplánována od dubna, kdy začneme budovat kanalizaci v hlavní silnici. Výstavba probíhá tak,
že je vyhotovena veřejná část gravitační kanalizace a následně je přivedena přípojka kanalizace
k vaší nemovitosti.
Jak jsme vám slíbili, zajišťujeme pro vás nákup materiálu pro vaši domovní přípojku. Jednáme
s firmou VODOS velkoobchod, s.r.o., která nám nabízí materiál za velmi příznivé ceny. Ceník
za jednotlivé kusy materiálu, které budete potřebovat, je uveden na dalším listu. Budete-li
chtít využít nákup materiálu přes obec Vrbčany, postup je následující:
1) Nákup materiálu pro přípojku na vašem pozemku
-

-

-

Zjistěte délku potřebného potrubí na vašem pozemku. Nové potrubí, které se napojí
na obecní přípojku, bude mít průměr 150 mm. K tomuto přechodu ze stávajících trubek
jiného průměru na nové trubky v průměru 150 mm slouží redukce.
Každá nemovitost musí mít šachtu, kterou umístíte na vašem pozemku. Je možné
zakoupit nepojezdovou nebo pojezdovou variantu. Budete-li šachtu umisťovat
ve vjezdu, zvolte variantu pojezdovou šachtu. V ostatních případech postačí
nepojezdová.
Dále vyplňte závazný objednávkový formulář, který je přílohou tohoto dopisu.
V objednávce zaškrtněte, kdy si materiál budete chtít vyzvednout.
Obec Vrbčany bude materiál objednávat na 3 etapy. První objednávka bude již během
dubna. Proto zvažte, kdy plánujete přípojku realizovat na svém pozemku. Vámi
objednaný materiál budete muset zaplatit a vyzvednout si v co nejkratší době po jeho
dodání a uskladnění v obci Vrbčany.

Doporučujeme, začněte s přípravou až poté, co bude položena obecní přípojka k hranici
vašeho pozemku. Následně ještě musí tato obecní část splňovat požadované tlakové zkoušky.
Pak si můžete připravené nové potrubí, do kterého netečnou splašky, napojit na tuto obecní
přípojku. K tomuto ale musíte mít nejdříve z naší strany výslovný souhlas!

Přepojení z vašeho stávajícího potrubí na nové vámi položené trubky bude možné až po právní
moci kolaudačního rozhodnutí, tj. předpoklad březen 2019!!! Do té doby musí jít vaše splašky
do vašeho septiku!
Budete-li potřebovat, kontaktujte mě na tel. č. 725 021 070 – Šárku Jelínkovou – starostku.

2) Zhotovení domovních přípojek na vašem pozemku
-

Dále jsme pro vás zajistili možnost využít zhotovení domovních částí gravitační
kanalizace. Rozpočtové položky a kontaktní osobu, kde si lze službu objednat, jsou též
uvedeny následně. Pokud se rozhodnete nechat si zrealizovat položení potrubí na
vašem pozemku, prosím kontaktujte přímo pana Červinku, tel. č. 606 870 215.

Výše uvedené informace se týkají převážně nemovitostí, které budou napojeny na gravitační
část kanalizace.
Kdo budete připojen na tlakovou kanalizaci, budeme s vámi jednat osobně!
Závěrem mi dovolte požádat vás o trpělivost s omezením na silnicích, prašností a hlukem. Ale
věřte, že příští rok od jara budeme mít obec nejen zdravější, ale i krásnější.

Za obecní úřad Vrbčany s úctou Šárka Jelínková

