Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice
Vážení spoluobčané,
chtěla bych uvést na pravou míru různé spekulace, které kolují po naší obci
ohledně výstavby čističky odpadních vod a kanalizace. Pokud bude zdárně
pokračovat schvalovací proces naší žádosti o dotaci na Ministerstvu zemědělství, o
výši dotace by mělo být rozhodnuto letos do konce dubna a výstavba čističky
odpadních vod a kanalizace by měla začít ještě v tomto roce.
Nejprve některá fakta z doby minulé : V roce 2012 proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele ČOV a kanalizace v Lásenici. Koncem roku 2012 byla uzavřena
smlouva o dílo s firmou Šindler, důlní a stavební společnost s r.o., Praha 5, která po
posouzení a zhodnocení nabídek vzešla z výběrového řízení jako nejvhodnější.
Od této smlouvy o dílo bylo v roce 2015 odstoupeno. Smlouva pozbyla
platnosti dne 31. 12. 2014 z důvodu nepřidělení dotačních finančních prostředků na
tuto akci.
V roce 2015 bylo požádáno o aktualizaci již zastaralého projektu u firmy VAK
projekt s.r.o. České Budějovice – tato firma projekt vyhotovila v roce 2007 – 2008.
Projekt byl zaktualizován za nabídkovou cenu 340 tis. Kč.
Dále byl proveden inženýrskogeologický průzkum pro tuto stavbu, v trase
budoucích kanalizačních řadů obce, firmou Geointerpret České Budějovice.
Následně byla oslovena společnost Garanta CZ a.s. České Budějovice, která
nám profesionálně vypracovala a odevzdala do termínu podání dne 14. 8. 2015
v pořadí již devátou žádost o dotaci, tentokrát na Ministerstvo zemědělství - do
programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro
veřejnou potřebu, na akci s názvem „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV
Lásenice“.
Dne 20. 10. 2015 jsme obdrželi příslib od Ministerstva zemědělství pro
poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci Programu 129 250 „Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Do konce dubna 2016
musí být doloženy na Ministerstvo zemědělství ještě další dokumenty, včetně
výběrového řízení na zhotovitele této stavby a také uzavřené smlouvy o dílo s tímto
zhotovitelem. V současné době bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby zahájeno.
Ještě bych Vás ráda stručně seznámila s hlavními trasami stavby nové
kanalizace dle projektu : Začne se s výstavbou čističky odpadních vod, která bude
stát mezi plochou po bývalém vepřínu „u Vohákových“, a řekou Nežárkou.
Odtud povede po levém břehu řeky Nežárky Sběrač „A“ - přes „Plac“, a dále
stále kolem řeky až k mostu. Zde ze Sběrače „A“ bude odbočovat Stoka „A – 2“,
která povede za mostem travními pozemky pod Pelikánovými až k domu pana Josefa
Nováka.
Sběrač „A“ bude pokračovat dále pod hlavní křižovatkou komunikace I/34
kolem silnice II. třídy směr Nová Bystřice. Za křižovatkou bude ze Sběrače „A“
odbočovat Stoka „A – 3“, která povede na východ předzahrádkami kolem hlavní
silnice na J. Hradec, tj. od domu pana Jiřího Beránka až na místní komunikaci
vedoucí do sídliště Háj u domu pana Součka.
Sběrač „A“ bude pokračovat od křižovatky u Průchů až ke kravínu a bude
zakončen v zatáčce u posledního domu za kravínem. Na křižovatce u domu pana
Františka Vacka ml. povede ze Sběrače „A“ Stoka „A-5“ na začátek návsi „ V
Chalupách“.

Od křižovatky u Průchů povede vpravo kolem silnice II. třídy směr Nová
Bystřice Stoka „A – 4“ až na konec obce.
Ze Sběrače „A“ na „Place“ bude odbočovat do jihozápadní části obce Stoka
“A-1“, která povede kolem domu pana Milana Bárty, pěšinou kolem tarasu a zahrady
domu Císařových a bude končit na křižovatce u domu pana Radka Pfausera.
Od křižovatky u nové hasičské zbrojnice povede Stoka „ A -1.2“ přes místní
komunikaci dolů kolem dvora obecního úřadu až k domu pana Jaroslava Hronzy.
Dále na „Place“ ze Sběrače „A“ bude odbočovat Stoka „A – 1.1“, která povede
nahoru kolem domu pana Lubomíra Masopusta, bude se stáčet vlevo k domu pana
Rudolfa Hronzy, povede až k domu pana Miroslava Hanolda ml. a dále až pod hlavní
silnici I/34 k domu pana Jiřího Duchoně a bude končit u novostaveb u Formanského
rybníka.
Od čističky „u Vohákových“ povede pod řekou Nežárkou kanalizační Sběrač
„B“ na silnici III. třídy směr Vydří. Na konec obce směr Vydří povede Stoka „B -1“.
Sběrač „B“ povede podél celé „Sedlácké strany“ a bude končit u Šarochova mlýna.
Naproti lávce přes řeku bude odbočovat z kanalizačního Sběrače „B“ Stoka „B-2“
směrem k domu p. Miroslava Palusky.
Mimo těchto jmenovaných tras existuje v obci stávající /stará/ kanalizace,
která by měla být po ukončení výstavby na novou kanalizaci napojena.
V projektech na ČOV a kanalizaci nejsou zahrnuty domovní kanalizační
přípojky. Vlastníci nemovitostí, kterých se to bude týkat, požádají na tiskopisu „Žádost o zřízení domovní kanalizační přípojky a zplnomocnění obce k zastupování“,
o zřízení kanalizační přípojky pro předmětnou nemovitost, o zajištění potřebné
projektové dokumentace a následné zaměření stavby a zároveň zplnomocní obecní
úřad, aby v jejich zájmu zajistil vyhotovení potřebné projektové dokumentace a
následné zaměření stavby a zastupoval je při jednání ve věci vydání společného
územního rozhodnutí předmětné stavby. Tiskopis je k dispozici na obecním úřadě a
také je přiložen u této informace.
Obec Lásenice uzavře s VAK projektem s.r.o. České Budějovice Smlouvu o
dílo pro stavbu : „Lásenice – domovní kanalizační přípojky“.
Vlastníci nemovitostí, kterých se zřízení kanalizační přípojky bude týkat, nám v
„Žádosti o zřízení domovní kanalizační přípojky…“ odsouhlasí uložení kanalizačního
potrubí včetně potřebných šachet na pozemcích v jejich vlastnictví a dále odsouhlasí
podmínky provedení přípravy realizace stavby a to :
- úhradu nákladů na projektovou a inženýrskou činnost v částce 2 400,-- Kč za
jednu přípojku, /obec uhradí fakturu za všechny přípojky najednou, pak bude
provedeno rozúčtování na jednotlivé vlastníky - cena je nižší, než kdyby byly projekty
pořizovány jednotlivě/,
- zabezpečení zemních a případně stavebních prací svépomocí na vlastní
náklady,
- úhradu nákladů na provedení přípojky od připojení na zakončení odbočky
provedené obcí, včetně uložení potrubí, osazení šachet,
- veškeré práce budou prováděny v souladu s výstavbou kanalizačních stok a
dle pokynů obce za účelem minimalizace dalších nákladů souvisejících s výstavbou
kanalizace.
Jednotliví vlastníci nemovitostí, kterých se toto bude týkat, budou námi
osloveni a vyzváni na schůzku s projektantem a technickým dozorem investora.
Schůzka se bude konat ve čtvrtek, dne 17. března 2016 v 17.00 hod.
v sále kulturního domu v Lásenici.
Eva Jelínková, starostka obce

