
Zápis schůzka kanalizace 

 

V současné době probíhají přípravy na výběrová řízení na dodavatele stavby kanalizace, kompletuje se 

zadávací dokumentace, která bude předložena v únoru poskytovateli dotace ke kontrole. 

Zahájení stavby v obci Kolomuty přibližně v druhé polovině letošního roku po ukončení výběrového 

řízení dodavatele stavby. 

V brzké době budou spuštěny webové stránky „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, kde budou 

všechny aktuální informace ohledně výstavby kanalizace, etapách výstavby, uzavírkách, atd. - zahájení 

webových stránek oznámíme na stránkách obce Kolomuty, do té doby jsou k dispozici na webu obce 

Kolomuty důležité části projektové dokumentace. 

 

Důležité informace ke kanalizačním přípojkám: 

- Pokud se rozhodnete využít služeb projekční kanceláře Sindlar s.r.o. musíte odevzdat 

vyplněnou objednávku na obecní úřad Kolomuty do 15. 2. 2019, nebo ji doručit projektantovi 

- Pokud máte nejasnosti se zaměřením a polohou přípojky, nebo od doby zpracování projektu 

došlo na pozemku ke změnám, spojte se přímo s projektanty, nejlépe e-mailem.  

- Projektanti ještě navštíví  Kolomuty, aby dořešili jednotlivé požadavky nebo problémy – termín 

upřesníme, nebudou ale již navštěvovat všechny domy. 

- Kdo má zájem vidět situační plán své kanalizační přípojky před dokončením, spojte se 

s projektanty, je možnost situaci poslat e-mailem k odsouhlasení. 

- Stávající jímka se před napojením na kanalizaci musí vyřadit z provozu, přípojka nesmí být 

napojena na jímku, ale přímo na odpady vedené z domu. 

- Na přípojku nesmí být napojeny dešťové svody. 

- Po spuštění splaškové kanalizace nesmí žádná nemovitost vypouštět odpadní vody do dešťové 

kanalizace. 

- Na Vašem pozemku musí být také vybudována kontrolní šachta (plastová, betonové skruže - 

důležitá těsnost) o vnitřním světlém průměru minimálně 80 cm. 

- Realizaci přípojky (domovní části) si může stavebník zajistit prostřednictvím firmy, která bude 

realizovat výstavbu kanalizace (bude zavázána vypracovat majitelům nabídku na základě jejich 

žádosti), svépomocí, či jinou vybranou místní firmou. 

 

Pokud nejste zařazeni do projektu kanalizace - odevzdejte vyplněnou objednávku, kontaktujte 

projektanty, oni Vám projekt přípojky i s veřejnou částí (až po napojení na hlavní řad) vyprojektují. 

Uhradit budete muset nejen domovní část přípojky, tak i tu veřejnou.  

Většina zásadních informací řečených na schůzce s projektanty se nachází v průvodním dopisu, který 

jste obdrželi. Naleznete zde i důležité kontakty. Pokud budete mít dotazy, můžete se obrátit i na pana 

starostu Jindřicha Šlechtu (kontakt na obecních stránkách). 

Další setkání se uskuteční, jakmile bude znám dodavatel stavby a předpokládaný harmonogram 

výstavby. 

 


