INFORMAČNÍ LETÁK
k rekonstrukci vodovodu v části obce
Vážení spoluobčané a uživatelé vodovodu

Jak jste již pravděpodobně postřehli, buď přímo z místa nebo z rozhlasu či internetových stránek
obce, část obce čeká rekonstrukce vodovodní sítě včetně domovních přípojek. Jedná se o déle
plánovanou akci, na kterou máme zpracovánu projektovou dokumentaci a stavební povolení.
Čekali jsme, zda-li obdržíme dotaci na tuto stavbu. Přes první neúspěch jsme podali další žádost
na Středočeský kraj, kde jsme již byli úspěšnější, byť je dotace o cca 1,3 mil. Kč nižší, než bylo
žádáno, ale i tak je výše dotace 4 mil. Kč, což je významná část rozpočtu celé akce, jež je se
všemi souvisejícími pracemi (technický dozor, BOZP, atd.) předpokládán ve výši 5,95 mil Kč.
Pokud bychom dotaci nevyužili nyní, je velký předpoklad, že bychom v budoucnu na tuto akci již
žádnou nedostali.
Součástí rekonstrukce části vodovodu bude i kompletní rekonstrukce napojení ve vodojemu a ve
vodárenském domku, kde dojde k přípravě pro následnou instalaci technologie úpravny vody a
napojení nového vrtu. To již bude následná akce. V současnosti již zhotovitelská firma provádí
přípravné práce, vytyčování stávajících sítí, stávajícího vodovodu, atd. To jste pravděpodobně
zaregistrovali, neboť se díky tomu „zabarvila“ ta část obce, ve které dojde k rekonstrukci. Obec
současně provádí přípravné a stavební práce či úpravy ve vodárenském domku.
Předpokládá se, že práce započnou již první březnový týden a dle Smlouvy o dílo by měly trvat
nejdéle 5 měsíců s tím, že minimálně polovina času se počítá u vodojemu a ve vodárenském
domku. Dne 1.3.2016 by mělo dojít k předání stavby za účasti Technického dozoru, jež byl vybrán
z 8 nabídek tuto středu 24.2.2016, dále zástupce investora, tedy obce Stratov a stavbyvedoucího
a případně dalšího zástupce zhotovitelské firmy. Na tomto předání bude upřesněno zahájení
prací, domluven harmonogram a další postup, včetně kontaktování majitelů nemovitostí, jež
budou dotčeny rekonstrukcí, neboť, jak již bylo uvedeno výše, budou součástí rekonstrukce
vodovodu i rekonstrukce přípojek. Nové přípojky dle projektu jsou na hranici Vašich pozemků.
Vyčkejte tedy prosím do doby, než budete kontaktováni prováděcí firmou ohledně napojení na
Váš stávající domovní rozvod vody od hranice pozemku k vodoměru, případně se lze dohodnout
na kompletně nové přípojce, atd. Možností je více a o všem budete osobně informováni.
Pro případ nějakých následných dotazů, v průběhu realizace je možné kontaktovat
stavbyvedoucího, pana Štěpinu, tel: 702 417 351. Nevolejte prosím před zahájením prací.
Materiál použitý pro rekonstrukci (výstavbu) vodovodu je: RC-Tec PE 100RC SDR 11. Jedná se o
odolný materiál, jež nevyžaduje 100% pískový obsyp a zásyp. Sdělujeme to proto, abychom
předešli nějakým nesrovnalostem, stížnostem, atd. na prováděné práce a technologické postupy.
Pro Ty z Vás, jež chtějí více informací o materiálu, mohou tyto dohledat na:
http://www.gascontrolplast.cz/potrubi-rctec.html.
Informace o stavbě budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách obce, ve vývěsce,
případně rozhlasem.
V rámci realizace stavby bude dočasně omezen provoz v předmětných částech obce. Vše bude
označeno značkami. Dbejte prosím přesto zvýšené opatrnosti.
V průběhu realizace může dojít z důvodu přepojování na nový řad, přepojování ve vodojemu a u
vodojemu, k plánovaným výpadkům dodávky vody, o kterých budete včas informováni rozhlasem,
na internetových stránkách obce a ve vývěsce. Může se také stát, že dojde k nějaké havárii či se
vyskytne jiný důvod k nezbytně nutnému přerušení dodávky vody. Taktéž o tom budete
informováni. Je v našem zájmu, i zájmu prováděcí firmy, aby výpadků bylo co nejméně a byly co
nejkratší.
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