POZOR - DŮLEŽITÉ

VÝZVA k připojení na splaškovou kanalizaci
Jak jste již byli informováni, stavba
splaškové kanalizace v rámci projektu
Čistá řeka Bečva II, je zkolaudována.
To znamená, že již nic nebrání napojování Vašich rodinných domů na splaškovou kanalizaci.
Jelikož čas neuvěřitelně rychle utíká
a v současné době je napojena pouze
čtvrtina rodinných domů v naší obci,
je mojí povinností Vás požádat, abyste
nejpozději do září letošního roku
provedli napojení Vašich nemovitostí
na kanalizaci.
Obec Liptál se totiž zapojením do tohoto projektu také zavázala ke splnění

několika kritérií a jedním z těchto kritérií je, že do konce září 2016 budou mít
rodinné domy v obci Liptál správně vyřešenou otázku ohledně likvidace splaškových vod. Tento údaj budeme dokládat poskytovateli dotace. Samozřejmě
v případě nesplnění některých kritérií
se obec, ale také samotní občané obce
vystavují možné kontrole příslušných
úřadů.
Vím, že někteří z Vás budou po přečtení těchto řádků nadávat, ale to, že
jsme se pustili již téměř před deseti lety
do projektu odkanalizování obce, bylo správnou volbou. Správná likvidace
splaškových vod totiž nemine žádnou

obec v republice a Liptál může být rád,
že má tuto otázku již vyřešenou, a také
že obdržel na tento projekt tak velkou
dotaci. Je pravda, že samotné napojení
sebou nese placení stočného, ale této
povinnosti bychom bohužel nikdo z nás
neutekl, protože to čeká všechny občany České republiky.
Žádám Vás tedy o včasné napojení Vašich nemovitostí na kanalizaci.
Vám, kteří jste již tak učinili, nebo tak
v termínu učiníte, DĚKUJI. Děkuji, že
pomůžete obci Liptál k naplnění cíle
projektu Čistá řeka Bečva II.
Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál

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
a 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:

✔ průkaz totožnosti
✔ výpis z katastru nemovitostí
(pokud nemáte, bude vám vyhotoven na obecním úřadě)
✔ zákres návrhu vedení kanalizační přípojky (najdete ho v projektu přípojky, na obecním úřadě se udělá kopie této situace)
✔ pokud jste napojení na vodovod,
tak doložíte smlouvu s VaK Vsetín
o dodávce pitné vody (na obecním úřadě se udělá kopie)

✔ odečet a číslo vodoměru
- 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, položit potrubí kanalizační přípojky včetně zásypu potrubí. Udělejte si
několik fotografií z průběhu realizace přípojky.
- A je to hotovo.

Cena trubního materiálu
Položka

Tuhost

Cena, za kterou koupíte materiál od
obecního úřadu

Potrubí DN 150

SN4

80 Kč/m

Kolena 15°- DN 150

SN8

50 Kč/ks

Kolena 30°- DN 150

SN8

50 Kč/ks

Kolena 45°- DN 150

SN8

50 Kč/ks

Kolena 60°- DN 150

SN8

50 Kč/ks

Odbočka 150/150/45°

SN8

130 Kč/ks
Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
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