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Vodovod a kanalizace V Průhonu
Vážená paní, vážený pane,
Obec Lety na základě stavebního povolení ze 14. prosince 2016 vypsala v letošním roce
výběrové řízení na stavbu tlakové kanalizace a vodovodu v ulici V Průhonu.
Stavbu bude provádět firma Stavitelství Řehoř a její zahájení je plánováno na druhou
polovinu měsíce července 2018.
Firma se bude snažit stavbu provádět tak, aby bylo možné večer po 17. hod. přijet
k nemovitosti a ráno do 7 hod. vyjet. Obec se pokusí zajistit parkování po dobu výstavby
v areálu bývalé pískovny.
Předpokládáme, že stavba hlavních řadů bude probíhat do konce října 2018.
Na náklady obce bude provedena stavba hlavních řadů a přípojek vyvedených na hranici
pozemku ke všem nemovitostem, kteří budou mít o připojení na vodovod a kanalizaci zájem.
Na stavbu vodovodu a kanalizace se snaží obec získat dotaci buď z krajského Fondu ŽP a
zemědělství nebo přímo od Ministerstva zemědělství.
Na majitelích jednotlivých nemovitostí pak zůstává provést správné zaústění splaškových vod
a vodovodu z jednotlivých nemovitostí do stavbou připravených přípojek na veřejném
prostranství.
Pokud bude zájem, lze zorganizovat získání územního souhlasu pro všechny připojované
nemovitosti. Projektantem by byl ing. Aleš Voženílek, tel. 606 407 274. S ním lze v současné
době konzultovat Vaše možnosti připojení.
Cena za jeden projekt vodovodní nebo kanalizační přípojky je kolem 2, 5 tis. Kč.
KANALIZACE
Podmínkou připojení na kanalizační řad kvůli optimální funkci čerpadel jsou jejich
stejné parametry.
Projektantem bude navržen jednotný systém čerpací soustavy dle požadavků firmy Ekos
Řevnice – provozovatele kanalizace a vodovodu.
Všechny informace k technickým podmínkám a kontakty na firmu EKOS lze nalézt na adrese:
http://www.ekos-revnice.cz/cs/vodovod-a-kanalizace.html
Protože každý z vás má jiné podmínky na vlastním pozemku pro realizaci komplet čerpací
jímky, bude důležité kontaktovat odbornou firmu, aby doporučila provedení jímek a vlastního
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připojení tak, aby byly zajištěny podmínky pro správné fungování kanalizace. Tedy je nutná
předem konzultace typu čerpadla a vlastního provedení se zástupci provozovatele.
Provozovatel doporučuje tento typ čerpadel:
AQK 06400 nebo PRESKAN, jiný typ čerpadla je nutné s provozovatelem konzultovat.
Ceny čerpadel se pohybují kolem 40 tis. Kč s DPH.
Napojující se domácnost si zajistí sama:
Přívod elektrické energie pro technologický rozvaděč + hlavní jistič s proudovým chráničem a
místo pro montáž automatického ovládání ČJ (parametry pro rozvaděč i max. vzdálenosti od
jímky určuje provozovatel).
Finanční náklady domácností:
Participace domácnosti na stavbě vodovodu a kanalizaci je pro každou připojovanou bytovou
jednotku stanovena obcí na 10 tis. za přípojku vodovodu a 10 tis. za přípojku kanalizace.
S obcí pak budou podepsány smlouvy o příspěvku na infrastrukturu.
Dále je nutné počítat s náklady na realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek na vlastním
pozemku, vodoměrnou šachtu a čerpací stanici.
Celkové náklady budou záviset na podmínkách jednotlivých nemovitostí. Je nutné počítat
s celkovými náklady na vodovodní a kanalizační přípojku cca 100 – 120 tis. Kč.
Po výstavbě bude vodoměrná šachta i jímka včetně vybavení ve vlastnictví majitele
připojované nemovitosti.
Je nutné do 16 hod. do pondělí 18. 6. 2018 nahlásit obecnímu úřadu, zda se budete se
svojí nemovitostí připojovat k vodovodu nebo kanalizaci nebo oběma řadům.
Prosím, rozmyslete si místo připojení na Vašem pozemku. Realizující firma Vás bude
obcházet, aby zjistila Váš zájem a bude s Vámi sepisovat tzv. kartu přípojky, kde si přesně
stanovíte, o jakou přípojku máte zájem a do kterého místa u Vašeho pozemku chcete přípojku
přivést.
Pokud si zatím nejste jisti, můžete svůj záměr projednat se zástupcem provozovatele, ing.
Kodymem (tel. 602 427 675), či projektantem nebo se můžete obrátit na místostarostu ing.
Jiřího Davida (tel. 777 182 319).
Na závěr Vás žádám o trpělivost, žádná stavba se neobejde bez zádrhelů.
Při troše dobré vůle jsou všechny problémy řešitelné.

S pozdravem
Ing. Barbora Tesařová
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