Informace č.1 ze dne 6.4.2018

Stavba splaškové kanalizace a centrální ČOV v Dobré Vodě u Hořic
Dodavatel stavby : společnost firem s názvem "Sdružení Dobrá Voda"
Firmy ve sdružení : EVT Stavby s.r.o., V zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
BAK stavební společnost, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Realizace stavby :

4. 4.2018 – 16. 8.2019

Dne 4.dubna 2018 bylo předáno staveniště.
Dodavatel v nejbližší době zahájí stavbu :
1) hlavního sběrače kanalizace podle potoka z lokality, kde bude stát centrální ČOV v Dolní D.V. a pojede
proti toku Chlumského potoka směrem do Horní D.V.
2) v Dolní Dobré Vodě na místních komunikacích
Občané budou dodavatelem včas informováni o omezení průjezdu a uzavírkách na komunikacích.

Harmonogram stavby :
V roce 2018 centrální ČOV
hlavní kanalizační sběrač podle Chlumského potoka v Dolní i Horní D.V., v místní
komunikaci od Zvoničky ( náves ) ke kulturnímu domu a dále k čp.232 ( Škrobovi )
hlavní kanalizační řád v komunikacích v Dolní Dobré Vodě
veřejnou část domovních kanalizačních přípojek v Dolní D.V. ukončených kontrolní
šachtou na pozemku vlastníka nemovitosti v úsecích, kde bude již položen hlavní řad
V roce 2019 -

hlavní kanalizační řád v komunikacích v Horní Dobré Vodě
veřejnou část domovních kanalizačních přípojek v Horní D.V. ukončených kontrolní
šachtou na pozemku vlastníka nemovitosti
domovní přípojky na pozemcích vlastníků od kontrolní šachty do nemovitosti; jejich
stavbu zajistí vlastníci nemovitostí, jakmile k tomu budou vyzváni

Dokumentace pro stavbu domovních přípojek :
Starostka obce předá v průběhu dubna 2018 vlastníkům nemovitostí oproti podpisu dokumentaci
kanalizačních přípojek, která byla zpracována na základě podkladů získaných od vlastníků nemovitostí.
Kdo nebude zastižen doma, bude vyzván k převzetí dokumentace na obecním úřadu.
Náklady za zpracování dokumentace přípojek všech nemovitostí včetně provozoven hradila obec.
Územní souhlas pro všechny kanalizační přípojky zajistila rovněž obec a byl vydán v lednu 2017.
Stavba domovních přípojek na pozemcích vlastníků bude probíhat až v roce 2019 a vlastníci budou
k provedení stavby vyzváni.

