AKTuALNi INFORMACE - VODOVOD

v zan

byla zahajena vystavba vodovodu v obci. Majitele pfilehlych nemovitosti
vystavby 1. etapy vodovodu byli pozv{mi na infonnacni schuzky, ktere se uskutecnily ve
dnech 2.9. - 5.9.2013 v zasedaci mistnosti OU. Vsechny aktualni infonnace tykajici se
vystavby vodovodu jsou uverejneny na internetovych strankach obce a na nastence v hale
OU. Na schuzce byli obcane seznameni jak bude vystavba vodovodu probihat, byl jim
poskytnut hannonogram praci po jednotlivych ulicich, predan kontakt na jednoho
z projektantu pfipojek. Majitele nemovitosti si mohou zvolit jakehokoliv projektanta,
podminkou vsak je splnit pozadavky provozovatele, ktere jim byly predany. Starostou obce
byla zodpovezena vetSina dotazu, ostatnf na ktere nebylo mozno odpovedet budou uverejneny
na WWW obce a v hale OU. lednalo se zejmena 0 moznost zhotoveni pnpojek od spolecnosti
Stavmonta a jednotkove ceny pro ruzne typy pnpojek. Obecni urad zajistil tyto ceny pro
zhotoveni pripojek jeste od provozovatele Kanalizace a vodovody Stary Plzenec a pana Emila
Mundla, aby se obcane mohli rozhodnout kdo jim stavbu pripojky provede. ledinou
podminkou je provedeni navrtavaky na hlavni rad provozovatelem. Nabidky jsou uverejneny
na infonnacni tabuli a jsou k dispozici na obecnim urade.
V srpnu 2013 byla zpracovana a podana zadost 0 poskytnuti dotace na vystavbu
vodovodu v obci na Ministerstvo zemedelstvi. Byl to jiz ctvrty pokus 0 ziskani dotace na tuto
vystavbu v poslednich trech letech. Zadosti bylo vyhoveno a obec obdrzi od Ministerstva
zemedelstvi dotaci ve vysi 5 000000,- Kc, coz predstavuje 50% z celkove ceny. Diky teto
dotaci a uveru ve vysi 5 000000,- Kc bude jiz v pnstlm roce realizovana i 2. etapa vystavby
vodovodu. Tato by mela bYt dokoncena do cervna a pro celou obec zajiStena kvalitni pitna
voda. Majitele nemovitosti, kten jsou na trase 2.etapy budou v mesici listopadu pozvani na
shodnou infonnacni schuzku, jako byla popsana vyse.
Probiha jednani s Vodarnou Plzen ohledne ceny vody, ktera bude do vodovodu
dodavana. Po sepsanf smlouvy bude provedena kalkulace ceny za kubik vody, ktera bude
projednavana na verejnem zasedani v prosinci. liz nyni je vsak zrejme, ze cena bude nizsi nez
v okolnich obcich.
Osazeni vodomeru pro jednotlive nemovitosti a nasledny odber vody jsou zavisle od
kolaudace vezoveho vodojemu ve Zruci, ktery je ve vystavbe a nasledne kolaudaci
vodovodnich radu v nasi obci. Predpoklad kolaudace vodojemu je prosinec, kolaudace 1.etapy
v lednu 2014 a kolaudace 2.etapy v cervenci 2014.

Zmena se tjlci nemovitosti, ktere byly pfesunuty z puvodni 2.etapy k realizaci
v letosnim roce. Z duvodu, ze jsme ziskali dotaci a budou se provadet veskere fady, bude
z teto casti provedena v letosnim roce pouze cast a zbytek plynule navaze v roce 2014.

