Obec

Vícenice

Vícenice č. 31, 676 02 Mor. Budějovice

Zápis z veřejné schůze ohledně kanalizace konané dne 6.3.2020
Zápis z veřejné schůze ohledně výstavby kanalizace konané v pátek 6. března 2020 od 17.00 hodin
v sále budovy OÚ ve Vícenicích.
Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Předběžný harmonogram výstavby
Informace o průběhu výstavby
Diskuse - dotazy občanů
Závěr

1. Zahájení: Veřejnou schůzi zahájil starosta obce Ing. Vítězslav Krotký (dále jako
„předsedající“). Po přivítání přítomných a představení hostů seznámil přítomné s programem
schůze.
Přivítal hosty:
- p. Jan Jebáček, zástupce stavební firmy Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.,
- Ing. Karel Nedvědický, Vodovody a kanalizace
- Ing. Petr Vašíček - TDI
2. Předběžný harmonogram výstavby:
S harmonogramem výstavby seznámil občany zástupce zhotovitele p. Jebáček. Práce přímo v obci
budou zahájeny v místech obecních komunikací tj. od družstva směrem k veterině a v uličce před
Bačovými směrem kolem Chalupových.
3. Informace o průběhu výstavby:
• Probíhají práce na výtlakové části kanalizace směrem do Lukova. Poté začnou práce na
přečerpávací šachtě na loukách.
• Přímo v obci v první fázi bude zahájena výstavba kanalizace v ulici k Bačovým (od
10.3.2020). Odhad realizace cca 5 až 10 m/den. Nejprve se bude realizovat hlavní řad.
Odbočky k jednotlivým nemovitostem budou realizovány až po realizaci hlavního řadu.
Odkrytý bude výkop vždy po délkách cca 15m. Stavba je povinna zajistit dopravní
obslužnost (vyvážení popelnic). Stavba případně dle požadavků vlastníků jednotlivých
dotčených nemovitostí zajistí přemístění popelnic v době vyvážení. Po realizaci této větve
kanalizace začnou práce v ulici od družstva směrem k veterině (předpoklad zahájení prací
cca konec března 2020).
• Realizace kanalizace v obci v roce 2020 – ulice k družstvu a k Bačům + práce na loukách.
• TDI předpokládá napojení prvních domů ke kanalizaci na jaro 2021. Propojení na rozvody
jednotlivých nemovitostí bude až po uvedení do činnosti tlakové části kanalizace vč.
čerpadel.
• Předpoklad dokončení stavby jako celku listopad 2021.

4. Diskuse - dotazy občanů:
• Smluvní rozsah veřejné kanalizace k jednotlivým objektům – po hranici pozemku.
• Před realizací kanalizačního řadu v obci je možné si nechat změřit výšku hladiny vody ve
studních jednotlivých nemovitostí. Kdo z občanů bude mít zájem o změření hladiny vody
ve studních, tak ať kontaktuje obecní úřad, resp. osloví přímo pracovníky stavby. Měření
budou provádět pracovníci realizační firmy. Měření bude sloužit k tomu, aby se mohlo
případně doložit vliv kanalizace na výšku vody ve studních. Pískové lože kanalizace totiž
funguje jako trativod. V projektu je navrženo opatření jílové, případně betonové přerušení
pískového lože hlavního řadu kanalizace a realizační firma bude při stavbě tato opatření
realizovat.
• Po dokončení nové splaškové kanalizace nebude možno nadále vypouštět odpadní vody do
stávající dešťové kanalizace. Bude nutno zrušit stávající septiky. Splašky bude možné
vypouštět pouze do příslušné nové splaškové kanalizace.
• Finální úprava povrchu komunikací (přeasfaltování) proběhne v celé obci najednou až na
závěr po dokončení celé stavby kanalizace vč. odboček.
• Budoucí provoz splaškové kanalizace bude zajišťovat Vodárenská akciová společnost a.s.
V případě výpadku el. proudu při budoucím provozu kanalizace provozovatel kanalizace
zajistí odvoz splašků na čističku do Moravských Budějovic.
• Zpětná přejímka pozemků (zábor stavby) v extravilánu bude předána na základě písemné
formy s podpisem vlastníka pozemku.

5. Závěr: Provedl předsedající. Veřejnou schůzi ukončil předsedající v 18:30 hodin.
Přítomní – viz prezenční listiny
Zápis provedl: Stanislav Brada
Ověřil: starosta Vítězslav Krotký

