DOLNÍ ŘEDICE – TLAKOVÁ KANALIZACE
Obec Dolní Ředice
Holická 210
533 75 Dolní Ředice
Tel.: 466 681 987
e-mail: obec@dolniredice.cz
www.dolniredice.cz
Vážení občané, jak jste již byli seznámeni,
obec Dolní Ředice připravuje aktualizaci projektové dokumentace na splaškovou tlakovou kanalizaci
s napojením na kanalizační systém do čistírny odpadních vod v Holicích.
Do schránek jste před časem obdrželi informaci o veřejné schůzi, která proběhla 23. září v sále obecního
hostince U Desatera. Na schůzi seznámil projektant přítomné se záměrem tlakové kanalizace a zároveň byly
přítomným rozdány situace konkrétního řešení připojení jejich nemovitostí. Ostatní obdrželi situaci do
schránky, případně dopisem.
Do 30.10.2019 mohli občané vznášet připomínky k umístění čerpací šachty, požádat o konzultaci, případně
si domluvit schůzku s projektantem. Občané byli na schůzi informováni (případně letákem nebo dopisem do
schránek), že pokud se do výše uvedeného data nevyjádří, budeme mít za to, že s navrženým řešením
souhlasí. Do konce října reagovala zhruba polovina vlastníků nemovitostí, většinou s žádostí o změnu
umístění čerpací šachty. Druhá polovina vlastníků prozatím nereagovala nijak.
V souvislosti s nakládáním s odpady je napojení na kanalizaci pro majitele nemovitostí zásadní rozhodnutí.
Posunuli jsme tedy termín pro připomínky do konce ledna 2020.
Od února 2020 budou postupně připravovány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen.

Postupujte prosím podle následujících kroků:
-Majitelé nemovitostí, kteří situaci odevzdali, vyžádali si změnu v situaci, nechali si vypracovat novou
situaci, nebo si vyžádali osobní schůzku, jsou již v řešení a bude pro ně připravena aktualizace – budou
kontaktováni.
-Majitelé nemovitostí, kteří vyžadují změnu v situaci, nebo vyžadují osobní schůzku - kontaktujte
projektanta.
-Majitelé nemovitostí, kteří neobdrželi situaci, nebo ji chtějí odevzdat, případně chtějí o akci informovat kontaktujte zástupce obce.

Kontakty:
-Zástupce obce: Ing. Tomáš Košťál, místostarosta
tel.: 724 928 389, e-mail: pansafek@seznam.cz.
-Projektant: RECPROJEKT s.r.o. Pardubice, Ing. Jan Falta
tel.: 776 709 092,e-mail: info@recprojekt.cz.

Prosíme všechny, kteří dosud nijak nereagovali, vyjádřete se co nejdříve. Budeme mít
za to, že majitelé nemovitostí, kteří se neozvou do 31.1.2020, s navrženým řešením
automaticky SOUHLASÍ.

