Základní informace ke stavbě kanalizace a vodovodu
Vážení občané,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že v roce 2022 byla v naší obci započata
výstavba splaškové tlakové kanalizace a vodovodu, a to včetně přípojek.
Nyní Vám předkládáme nejdůležitější informace a termíny pro úspěšné zvládnutí
této velmi náročné stavby. Tato stavba je zásadní pro rozvoj naší obce a zvýšení
kvality života obyvatel obce.
Zároveň jsem Vás chtěl poprosit o toleranci činností při této stavbě, zejména
tehdy, kdy dojde k uzavírkám komunikací a jejich znečištění.
Nejbližší důležité termíny:
 Podpis smluv mezi obcí a majiteli nemovitostí (veřejná část vodovodní
přípojky) do 25.4.2022
 Zhotovení a revize elektrické přípojky pro domovní čistírny do
30.9.2022
Kontakt pro další informace:
OÚ Vidice,
Tel: 604 990 611,
E-mail: starosta @obecvidice.cz

Ing.
Miroslav
Šafařík

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Šafařík
Datum: 2022.04.11
08:34:24 +02'00'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Kanalizace:
A. Veřejná část přípojky – Detailní informace viz přiložený leták
(Kanalizační přípojky v obci Vidice a místních částech stavba splaškové tlakové kanalizace 202122)

 Jsem součástí stavby veřejné části kanalizační přípojky?
o Již jsem řešil umístění čerpací šachty s technologií
s projektantem
o jsem součástí stavebního řízení
o ANO
 realizace a náklady veřejné části jsou hrazeny z hlavního projektu a
rozpočtu obce – nehradím nic
B. Soukromá část přípojky – gravitační přípojka (odpad z objektu)
 realizuje a hradí si každý majitel kanalizační přípojky sám

2) Vodovod:
A. Veřejná část přípojky – Detailní informace viz (projektová dokumentace
vodovodní přípojky pro vodovod Vidice včetně místních částí)

 Jsem součástí stavby veřejné části vodovodní přípojky?
o Udělil jsem obci Vidice plnou moc ve věci žádosti o realizaci
projektu vodovodní přípojky a souhlasu s jejím vybudováním
o Již jsem řešil umístění vodoměrné šachty s projektantem
o Rozhodl jsem se realizovat veřejnou část vodovodní přípojky
o ANO
 Realizace a náklady stavby veřejné části vodovodních přípojek
budou hrazeny z rozpočtu obce a z poskytnutí finančního příspěvku
od jednotlivých majitelů nemovitostí
 Výše finančního příspěvku od majitelů nemovitostí, typ smlouvy Vzor smluv je umístěn na internetových stránkách obce
https://www.obecvidice.cz/kanalizace-vodovod

o Přispívající má v obci trvalé bydliště
 smlouva bez splátek
 smlouva se splátkami
o Přispívající nemá v obci trvalé bydliště
 smlouva bez splátek
 smlouva se splátkami
o Přispívající je právnická osoba v obci
 smlouva bez splátek

35 000,- Kč

50 000,- Kč

50 000,- Kč

 Termíny pro podpis vybrané možnosti smlouvy mezi obcí a
majitelem nemovitostí je do 25.4.2022
nutnost úředně ověřeného podpisu
C. Soukromá část přípojky – napojení z vodoměrné šachty (vodoměrnou
sestavou) na nemovitost
 realizuje a hradí si každý majitel vodovodní přípojky sám

