INFORMACE K AKCI „KANALIZACE ÚJEZD“
Dne 4.4.2022 začnou zemní práce na kanalizaci v Újezdě. Stavbu budou provádět firmy
Ekologická stavební, s.r.o. Králův Dvůr a VPK Suchý, s.r.o. Zásmuky.
Od 4.4.2022 začne platit uzavírka na stoce N tzn. od kaple na Komárov po dobu tří měsíců.
Průjezd od Cerhovic, od Záluží a od Komárova přes Osek při kolejích zůstane zachován.
Dne 4.4.2022 začne platit i zákaz vjezdu z hlavní silnice okolo školy ke hřišti ze směru od
Cerhovic (v hlavní silnici bude dočasné omezení provozu cca 1 týden) z důvodu vysazení šachty
v komunikaci.
Zemní práce začnou s frézováním živičných povrchů v trase výkopu hlavní kanalizační stoky
cca 1,0 – 1,1 m šířky.

Stavba začne na čtyřech místech najednou:
1.
2.
3.
4.

Stoka N od kaple na Komárov
Stoka O od školy nahoru do obce okolo hřiště k čp. 237
Stoka K spodní ulice v horní části obce od čp. 72 k čp. 196
Přivaděč ze Záluží

V průběhu měsíce března si začnou stavební firmy připravovat zázemí pro staveniště.
Každý úsek má svého mistra, který si bude obcházet jednotlivé nemovitosti za účelem umístění
kanalizační přípojky na veřejném pozemku. Tzn., že každý vlastník nemovitosti musí znát
hloubku vyústění kanalizace ze svého objektu nebo hloubku kanalizace na vtoku do septiku a
směrově místo umístění kanalizační přípojky na hranici pozemku (místo kam kanalizační
přípojku přivést). Je třeba počítat, že na obecním pozemku jsou v trase voda kanalizace a plyn.
Tyto sítě bude muset zhotovitel podejít, takže hloubka se bude muset přizpůsobit.
V průběhu prací bude vždy nějaký objekt po nějakou dobu nepřístupný autem, zhotovitel ale
bude postupně zasypávat. Výkopy nebudou otevírány na celou délku tras, ale zhotovitel bude
pokládat a zároveň i kopat a zpětně zasypávat.
Žádáme po dobu výstavby omezit parkování na silnici z důvodu pohybu stavební mechanizace
a v místech, kde budou prováděny zemní práce, neparkovat pokud možno na silnici vůbec.
Předejdeme tak nepříjemnostem možného poškození.
Obec dodá zhotovitelům kontakty na vlastníky jednotlivých nemovitostí a pozemků
za účelem schůzky k umístění přípojky. Víte-li kde přípojku budete chtít připravit na hranici
pozemku můžete už dnes označit barevně sprejem, kolíkem, nebo jiným označením na plotě.
Usnadníme si tak všichni práci a svůj čas.
Veškeré informace týkající se kanalizace budou zveřejňovány na webových stránkách obce a
vývěsce OÚ.
Budou-li nejasnosti ohledně připojení nebo průběhu prací, které by Vám nezodpověděl st.
mistr, který bude mít ve Vaší části práce na starosti, bude se řešit se stavbyvedoucím.

