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Předmětem projektu Vodovod Bukovany je výstavba vodojemu, čerpací
stanice, úpravny vody, hlavního vodovodního řadu a vodovodních přípojek.
Celkové náklady na realizaci projektu jsou 56.768.865,- Kč, z toho
36.190.151,- Kč bude kryto z dotace poskytnuté Státním fondem životního
prostředí ČR.
Vodovod bude napájen z hloubkových vrtů umístěných v lokalitě nad Březím, kde
bude vybudován také vodojem a technologické zázemí.
Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli, spol. INSTA CZ s.r.o., dne
4.5.2020. Ukončení výstavby je stanoveno na 3.5.2021. Nejprve budou vybudovány
hlavní vodovodní řady a po úspěšné tlakové zkoušce budou realizovány jednotlivé
přípojky k rodinným domům. Snahou obce je minimalizovat negativní dopady
výstavby vodovodu na občany a ve spolupráci se stavební firmou zajistit maximální
dostupnost k nemovitostem pro jejich obyvatele, pro svoz odpadu, zásobování atp.
O plánovaných pracích budeme průběžně informovat na webových stránkách obce
(https://www.bukovany.cz/vodovod-bukovany), obecním rozhlasem a také průběžně
aktualizovanými letáky do schránek. První výkopové práce začnou 29.5.2020 a
lokality, ve kterých budou do 30.6.2020 probíhat, jsou vyznačeny na přiložené
mapce. Žádáme občany, aby v místě plánovaných prací neparkovali se svými
vozidly a nebránili tak provádění zemních prací.
Z vodovodního řádu od uzávěru povede přípojka nejvhodnějším rovným úsekem
směrem k nemovitosti. Přesné umístění a vedení přípojky bude individuálně řešeno
s každým majitelem připojované nemovitosti.
Přípojka bude zakončena vodoměrnou šachtou Modulo Hutira, která bude
umístěna zpravidla na obecním pozemku. Tam, kde to z prostorových důvodu není
možné, bude vodoměrná šachta umístěna co nejblíže k hranici obecního pozemku,
tzv. „hned za plotem“. Tam, kde bude přípojka s vodoměrnou šachtou zakončena na
soukromém pozemku, bude s majitelem pozemku sepsána smlouva o věcném
břemeni z důvodu bezproblémového přístupu k vodoměru (provádění odečtu,
kontrola, výměny). Pokud majitel smlouvu o věcném břemeni s obcí neuzavře,
nebude přípojka realizována.
Pokud máte připravenou svou přípojku do nemovitosti, je nutné její zakončení
označit před realizací vodovodní přípojky.
Od vodoměrné šachty do nemovitosti se již připojují majitelé nemovitostí na své
náklady při dodržení následujících obecných zásad pro vodovodní přípojku:
- Přípojka musí být od napojení až po nemovitost provedena kolmo na vodovodní
řad, z jednoho kusu, v přímém směru, bez lomů a úskoků.
- Musí být umístěna v hloubce min. 110 cm.
- Vodovodní přípojka musí být v případě křížení vždy uložena nad kanalizací.
- Rozvod pitné vody přiváděné vodovodní přípojkou nesmí být žádným způsobem
propojen s rozvodem vody užitkové, tedy se stávající studnou či vrtem.

Sepsání smlouvy o zbudování přípojky mezi majiteli nemovitostí a obcí bude
probíhat v průběhu roku 2020. Skutečné náklady na jednu přípojku se pohybují mezi
30 - 50 tis. Kč podle konkrétní situace (výkopové práce, protlaky, zásypy, materiál,
vodoměrná šachta, vodoměr, hlavní uzávěr, opravy komunikací atd.) Přípojka bude
vybudována v rámci stavby hlavního vodovodního řadu, přičemž příspěvek občana
na jednu přípojku je jednotný pro všechny odběratele (bez ohledu na její umístění a
složitost vedení) a byl stanoven na 15 tis. Kč.
Samotné připojení bude podmíněno uzavřením smlouvy o odběru vody s obcí
(provozovatelem vodovodu). Připojení bude možné až po kolaudaci vodovodu.
Neprovádějte výkopové práce na vlastní přípojce od vodoměrné šachty
k odběrnému místu dříve, než kolaudace proběhne. Mezi zbudováním přípojky
s vodoměrnou šachtou a jejím připojení k odběrnému místu může uběhnout až 9
měsíců. Dodavatelská firma nebude provádět přípojky od vodoměrných šachet
k domům.
Každý majitel vodovodní přípojky osazené vodoměrem bude hradit paušál za
vodoměr (náklady na kontrolu a odečet) a úhradu za odebranou vodu dle odečtu.
Kalkulace ceny vodného se v tuto chvíli zpracovává a bude co nejdříve zveřejněna.
Zkušební provoz vodovodu by měl být zahájen v červnu 2021.
Veškeré další informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách
obce pod samostatnou záložkou Vodovod Bukovany. Pokud máte jakékoliv dotazy
k problematice vodovodu, zašlete je mailem na obec@bukovany.cz nebo je doručte
do obecní schránky v papírové podobě s uvedením kontaktu. Na vaše dotazy
odpovíme v nejkratším možném termínu.

