Stavba splaškové kanalizace je ZKOLAUDOVÁNA – jak dál postupovat
Dne 8.3.2016 vydal Městský úřad Vsetín kolaudační souhlas na stavbu „Čistá řeka Bečva II –
Liptál, kanalizace“. Je sice pravda, že je kolaudace vydána později, než bylo dříve uváděno,
ale na druhou stranu vzhledem k velkému množství komplikací a rozsahu stavby, je úspěch že
jsme stihli zkolaudovat v závazném termínu do konce března 2016. Nyní tedy již nic nebrání
napojování vašich nemovitostí na splaškovou kanalizaci.
Postup při realizaci kanalizační přípojky:
- Vyplnit žádost pod názvem „Žádost o zřízení kanalizační přípojky v rámci ČŘB II“.
Žádost byla vložena v loňském Liptálském zpravodaji 3/2015, nebo je ke stažení na
webových stránkách obce Liptál, na VaKu Vsetín, nebo si ji můžete osobně
vyzvednout na obecním úřadě
- Vyplněnou žádost odnesete na obecní úřad, kde vám pracovník obce případně poradí s
vyplněním
- S žádostí si sebou vezmete:
o průkaz totožnosti
o výpis z katastru nemovitostí (pokud nemáte, bude vám vyhotoven na
obecním úřadě)
o zákres návrhu vedení kanalizační přípojky (najdete ho v projektu přípojky,
na obecním úřadě se udělá kopie této situace)
o pokud jste napojení na vodovod, tak doložíte smlouvu s VaK Vsetín o
dodávce pitné vody (na obecním úřadě se udělá kopie)
- Obecní úřad odešle žádosti ke zpracování na VaK Vsetín. Až se žádost včetně
smlouvy vrátí zpět na obecní úřad v Liptále (cca 14 dnů), pracovník obce vás
telefonicky vyzve k vyzvednutí a podpisu této smlouvy.
- Nyní můžete provést výkopové práce a položit potrubí kanalizační přípojky, které
bude ale před záhozem zkontrolováno pracovníkem VaK Vsetín
- Dohodnout s technikem kanalizačního oddělení VaK kontrolu napojení kanalizační
přípojky před záhozem. Zákazník technikovi VaK předloží sepsanou smlouvu o
odvádění a čištění odpadní vody, technik provede kontrolu a poté vydá písemné
stanovisko k záhozu kanalizační přípojky do té žádosti, která vám byla vrácena
z obecního úřadu. Telefonní kontakty pro kontrolu provedeného napojení je
605 265 569.
- A je to hotovo.
Na obecním úřadě je možnost zakoupit za výhodné ceny kanalizační potrubí (za cca 50%
nákladů proti nákupu v obchodě). Po zaplacení vám bude zboží okamžitě vydáno, proto
prosím počítejte s vlastním odvozem tohoto potrubí. K dispozici je celý sortiment délek
potrubí (potrubí délky 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m), úhlů kolen (15°, 30°, 45°, 60°) a k dispozici
jsou také odbočky 150/150/45°. Průměr potrubí je 150 mm. Přechod z vašeho stávajícího
potrubí na nové potrubí průměru 150 mm si musí každý vlastník koupit sám, protože každý
má jiný průměr a materiál stávajícího potrubí.
Položka
Potrubí DN 150
Kolena 15°- DN 150
Kolena 30°- DN 150
Kolena 45°- DN 150
Kolena 60°- DN 150
Odbočka 150/150/45°
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Cena trubního materiálu
Tuhost
Cena, za kterou koupíte materiál
od obecního úřadu
SN4
80 Kč/m
SN8
50 Kč/ks
SN8
50 Kč/ks
SN8
50 Kč/ks
SN8
50 Kč/ks
SN8
130 Kč/ks
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starosta obce Liptál

