Příprava výstavby kanalizace a ČOV ve Zbečně a Újezdu nad Zbečnem
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás informovali, v jakém stadiu je příprava výstavby kanalizace a
ČOV ve Zbečně a Újezdu nad Zbečnem dle projektové dokumentace pro provedení
stavby, se kterou jsme Vás již seznamovali v jejím návrhu.
V červnu 2017 jsme podali žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV
na Ministerstvo zemědělství.
Dne 7.9.2017 jsme dostali informaci, že akce byla zařazena do Programu MZe
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II“.
Dne 16.10.2017 jsme obdrželi sdělení, že na základě rozhodnutí mezirezortní komise
byla uvedená akce zařazena do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva
zemědělství.
V současné době nemáme žádnou jinou aktuální informaci. Dle sdělení
zprostředkovatele dotace bychom měli znát rozhodnutí poskytovatele dotace (MZe)
do konce května 2018.
V lednu 2018 jsme podali ještě jednu žádost o poskytnutí dotace na výstavbu
kanalizace a ČOV na Státní fond životního prostředí a sice ze dvou důvodů:
1/ další možnost, kdybychom nebyli úspěšní se žádostí na MZE,
2/ na SFŽP je možnost získat více finančních prostředků (MZe poskytuje max. dotaci
80 tis. Kč na trvale žijícího obyvatele, SFŽP 90 tis. Kč a navíc jsou na SFŽP
uznatelnými náklady také náklady na veřejné části kanalizačních přípojek, na
zpracování projektové dokumentace, na technický dozor, na autorský dozor, na
výběrové řízení. Z toho ale pouze cca 63,5 %, nikoliv 100 %.
U tohoto programu bychom, opět podle sdělení zprostředkovatele dotace, měli znát
rozhodnutí poskytovatele dotace v květnu, nejpozději v červnu 2018.
Od listopadu 2017 máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění
stavby. V současné době vyřizujeme souhlasy s vlastníky pozemků dotčených stavbou
kanalizačních přípojek. V návaznosti na tyto souhlasy pak firma Fiala Projekty s.r.o.
podá žádost o zahájení územního řízení pro stavbu veřejných částí kanalizačních
přípojek.
Současně také probíhá územní řízení na částečnou změnu I. etapy kanalizace a
napojení na ČOV.

Dále připravujeme podklady (zadávací podmínky) pro vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele stavby. Výběrové řízení předpokládáme realizovat ve druhé polovině
března, koncem května by měl být znám zhotovitel prací.
Abychom mohli s výstavbou kanalizace a ČOV začít, bude záležet na tom, zda obec
dotaci získá. V případě že ano, bude dále důležité, z jakého programu a tudíž, jaká
bude její výše. Dalším důležitým údajem bude cena díla, za kterou zhotovitel, který
vzejde jako vítězný z výběrového řízení, stavbu provede. Do té doby nechceme
slibovat zahájení stavby.
Po dohodě lze nahlédnout na OÚ do projektové dokumentace. Rádi zodpovíme
veškeré dotazy, na které budeme znát kvalifikovanou odpověď.
Další vývoj v připravované akci budeme zveřejňovat na webových stránkách obce, na
pevných úředních deskách, nebo bude možné se je dočíst v zápisech zastupitelstva.
Toto jsou veškeré informace, které Vám v tomto okamžiku můžeme k výstavbě
kanalizace a ČOV ve Zbečně a Újezdu nad Zbečnem podat.
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