Klobucký
Číslo > 199 < leden 2017

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám dodatečně svým jménem i
jménem zastupitelů obce popřála v roce 2017 hodně
zdraví, štěstí, naplnění vašich cílů a spokojenost
v rodinách.
Letošní rok pro nás všechny bude rokem
náročným, neboť by měla být dokončena etapa
vodovodu Klobuky a Kobylníky včetně vodovodních
přípojek. Termín dokončení je pevně stanoven do 31.
12. 2017.
Samozřejmě budeme potřebovat velkou podporu
vás občanů. Nicméně mě samotnou už ten fakt, že
se nám po letech neúspěchů podařilo získat konečně
podporu
pro
výstavbu
vodovodu,
naplňuje
optimismem a chutí do další práce, kterou budu
nadále vykonávat ve prospěch obce.
Letos bychom také rádi požádali o dotaci na
výstavbu další etapy vodovodu Čeradice, neboť
vodovod je nutné postupně vybudovat ve všech
našich částech. Všichni víme, že nyní vždy po sobě
přichází několik let, kdy jsou velké problémy
s podzemní vodou, nejen s jejím nedostatkem, ale
zejména pak s její kvalitou.
Soňa Ottová, starostka obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám dodatečně i jménem
svým popřál na začátku roku 2017 pevné zdraví,
štěstí, klid a pohodu, podpořenou osobními,
sportovními a třeba i pracovními úspěchy.
Celý tento rok bude hlavně ve znamení
záležitostí spojených s dokončením výstavby
vodovodu včetně vodovodních přípojek v Klobukách a
Kobylníkách.
V úvodu ještě jednou zopakuji (uvedeno
v samostatné informaci zveřejněné v listopadu 2015),
co pro účely této informace míním zavedenými pojmy
odbočka a přípojka. ODBOČKA nebo-li veřejná
část vodovodní přípojky na veřejném prostranství je
přivedení potrubí od hlavního řadu na hranici
pozemku majitele nemovitosti. Její vybudování hradí
a stavební povolení zajišťuje obec Klobuky.

PŘÍPOJKA nebo-li soukromá část vodovodní
přípojky je pokračování odbočky po pozemku majitele
nemovitosti až po vodoměrnou sestavu, kterou si
plně hradí a zajišťuje majitel nemovitosti. Obec dodá
vlastníkovi nemovitosti projektovou dokumentaci a
vodovodní přípojkovou hadici v délce až po
vodoměrnou sestavu.
Začátkem měsíce února bude započato s
výstavbou
vodovodních
přípojek
nejdříve
v
Klobukách, později i v Kobylníkách. Se stavební
firmou byl domluven následující postup realizace
výstavby vodovodních odboček a přípojek. Do konce
měsíce ledna budou dodavatelskou firmou na Obecní
úřad dodány ceny za výstavbu jednotlivých přípojek,
a pokud bude mít majitel nemovitosti o realizaci
přípojky stavební firmou za uvedenou cenu zájem,
zaplatí vypočtenou cenu na Obecním úřadu a obdrží
kompletní výkres projektové dokumentace vodovodní
přípojky. Následně se s majitelem nemovitosti spojí
zástupce stavební firmy a společně se dohodnou na
termínu realizace přípojky. V případě, že výkopové a
případné stavební práce na přípojce budou prováděny
svépomocí, bude i v tomto případě nutná návštěva
majitele nemovitosti na Obecním úřadu, aby tato
skutečnost byla dána na vědomí zástupci stavební
firmy pro domluvení termínu realizace odbočky a
součinnosti prací na napojení a kompletaci přípojky. I
v tomto případě obdrží majitel nemovitosti kompletní
výkres projektové dokumentace. V případě, že majitel
nemovitosti nebude mít o realizaci vodovodní přípojky
zájem, oznámí tuto skutečnost na Obecním úřadu a
bude mu vydána projektová dokumentace. Při této
příležitosti musím tyto majitele nemovitostí upozornit
na skutečnost, že jedna z podmínek získané dotace
na realizaci vodovodu byla, že po dobu následujících
deseti let po kolaudaci vodovodní sítě, nebude možné
na vodovodní síti realizovat žádné stavební úpravy
vyjma oprav či havárií.
Také bych chtěl upozornit majitele nemovitostí
s podzemní hydroizolací stavby, že v místě prostupu
vodovodní trubky základy dojde k narušení těsnosti
izolace. V tomto případě si majitel nemovitosti zajistí
průchod potrubí základy sám nebo na základě
písemného přenesení odpovědnosti na majitele
nemovitosti průchod realizuje stavební firma.
Václav Henzl, místostarosta obce

