OBEC PŘEHVOZDÍ
281 63 Kostelec nad Černými lesy

INFORMACE K CENTRÁLNÍ KANALIZACI A K OPRAVÁM SILNIC
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu budování centrální kanalizace
v naší obci a dále Vás chceme seznámit se záměrem zastupitelstva opravit
stávající obecní komunikace a vybudovat některé nové komunikace a chodníky.

CENTRÁLNÍ KANALIZACE
 Dne 6. 12. 2019 byla kanalizační síť napojena na centrální čistírnu odpadních
vod (dále jen CČOV) a byly zahájeny provozní zkoušky CČOV.
 Kolaudace CČOV a zprovozněných kanalizačních řadů je plánována na
7.1.2020.
 Doposud se podařilo úspěšně zprovoznit celou kanalizační síť v úseku od
spodní autobusové zastávky ve směru na Český Brod.
 Kanalizační síť v úseku od spodní autobusové zastávky ve směru na Kostelec
nad Černými lesy se zatím z technických důvodů nepodařilo zprovoznit. Část
řadu se totiž nachází pod krajskou komunikací, jejichž správce neumožňuje
výkopové práce v zimním období. Práce v tomto úseku budou obnoveny od
1.4.2020 a předpokládá se jejich ukončení do konce dubna.
 Občané, jejichž nemovitosti se nacházejí ve zprovozněném úseku kanalizační
sítě, se mohou od 7.1.2020 připojovat. Připomínáme, že pro připojení na
obecní kanalizaci je nutné nejdříve podepsat na obci "Smlouvu o odvádění
odpadní vody", následně vyzvat Presskan k montáži technologie a poté se
přepojit. Smlouva o odvádění odpadní vody je pro Vás připravena ve dvou
variantách a bude jen na Vašem rozhodnutí, kterou variantu zvolíte. Smlouvy
bude možné začít podepisovat po novém roce.
1. varianta - úhrada stočného na základě odečtu z instalovaného vodoměru
2. varianta - úhrada stočného na základě normové hodnoty ročního množství
splašků na jednu osobu (96litrů/den) vynásobenou počtem osob v předmětné
nemovitosti
 Stočné bylo stanoveno na dobu zkušebního provozu CČOV ve výši 60
Kč/ m3 včetně DPH. Následně bude provedeno vyhodnocení a případná
úprava ceny.
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KOMUNIKACE
 Zastupitelstvo obce se dohodlo na rozsahu záměru, technickém řešení povrchů
i na postupu výstavby. Záměr byl rozdělen do čtyř níže uvedených etap po
sobě jdoucích:
I. etapa - ulice za obecním úřadem včetně řešení plochy před hasičskou zbrojnicí
II. etapa - ulice Na Ohrádce
III. etapa - ulice vedoucí od hospody ve směru k bytovkám až cca po č.p.104;
oprava ulice "Štěkací"
IV. etapa - chodník od ulice Na Ohrádce cca k č.p.4; chodník ke hřbitovu včetně
řešení plochy před hřbitovem
 Byl vybrán zhotovitel projektu a projektové práce byly zahájeny. Každá etapa
bude mít samostatný projekt a své stavební povolení. Obec bude usilovat o
získání dotací na tuto výstavbu.
Předpokládaný harmonogram celé akce:
 ukončení projektových prací I. a II. etapy do 17.2.2020 (zasmluvněný termín)
 ukončení projektových prací III. a IV. etapy do 31.10.2020 (zasmluvněný
termín)
 výběrové řízení na zhotovitele a povolení stavby I. a II. etapy v první polovině
2020
 realizace I. a II. etapy v druhé polovině roku 2020
 povolení stavby III. a IV. etapy na podzim 2020
 výběrové řízení na zhotovitele III. a IV. etapy na jaře 2021
 realizace III. a IV. etapy od jara 2021 do konce roku

V Přehvozdí dne 10. 12. 2019
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