KANALIZACE TÝNEC NAD LABEM, LŽOVICE A VINAŘICE
2. DÍL
Vážení spoluobčané,
nyní, kdy je realizace stavby kanalizace a ČOV v plném proudu, bude třeba součinnost s
Vámi, jako budoucími uživateli kanalizace. Město se snaží přistupovat k realizaci výstavby
kanalizace odpovědně. Jelikož přípravě této akce bylo věnováno hodně času, budeme se snažit,
aby i realizace a dokončení včetně uvedení do provozu kanalizace a ČOV proběhlo bez
závažnějších problémů.
Stavba ve Vinařicích je již realizována a podobně jsou na tom i Lžovice. V Týnci nad Labem
byly uloženy nejproblémovější sítě a to v komunikacích ve vlastnictví Krajského úřadu
Středočeského kraje (zbývá pouze ulice Krále Jiřího – silnice III/3279). Pomalu se začíná stavba
přesouvat do okolních ulic. Vlastní stavba je hodně závislá na geologických podmínkách, které
jsou dosti rozmanité. Vždy je třeba pamatovat na to, že se musí dodržovat technologické
postupy. V případě jejich porušení se nám všem v budoucnosti kanalizace prodraží. A to jistě
nikdo nechceme. Z těchto důvodů se může zdát, že stavba nepokračuje takovým tempem, jak si
někteří z vás představují, ale to je jen zdání. Vše pokračuje dle harmonogramu.
Bc. Dušan Žmolil v.r.
starosta města

Nyní Vás seznámíme s všeobecnými pokyny na jednotný způsob provedení
domovních částí přípojek :
-

-

-

-

-

-

materiál pro provedení přípojek musí odpovídat ČSN 75 6101 (stokové sítě a kanalizační
přípojky), která řeší technické provedení a ČSN 75 6909 (zkoušky vodotěsnosti stok a
kanalizačních přípojek) řeší těsnost stok a přípojek. V případě zjištění nátoku dešťové vody
z přípojky, bude tato odpojena !!!
jako nevyhovující materiál na stávajících přípojkách se považují trubky: betonové, žel.
betonové, osinkocementové, azbestové a jakékoliv popraskané potrubí vykazující netěsnosti
pokládku domovní části přípojky může provést stavební firma jako dodávku na klíč za
předem sjednanou, odsouhlasenou cenu, nebo provede výkop vlastník objektu a stavební
firma provede začištění (vyspádování) dna výkopu a položení potrubí včetně podsypu a
obsypu potrubí, v tomto případě ručí za provedení stavební firma (nutné dodržení
předepsaného minimálního spádu 2% u dimenze přípojky DN 150 mm)
v případě provedení přípojky samostatně (bez pomoci realizující firmy) odpovídá přímo
vlastník a dohled nad pokládkou musí provést pověřený pracovník MěÚ Týnec nad Labem
pracovník MěÚ Týnec nad Labem osobně ověří provedení vyřazení septiku a celé provedení
domovní části přípojky včetně napojení na zrealizovanou část kanalizační přípojky (včetně
revizní šachty)
v případě, že přípojku realizujete již nyní, proveďte prosím fotodokumentaci před záhozem
přípojky a předejte na MěÚ Týnec nad Labem p. Svobodovi nebo na stavební úřad paní
Trojanové. Fotodokumentaci je možné zaslat emailem s popisem místa na adresu:
info@tynecnadlabem.cz .
pověřený pracovník MěÚ Týnec nad Labem povede evidenci všech čísel popisných v
dotčených nebo napojených lokalitách tak, aby nedošlo k opomenutí jednotlivých
nemovitostí
po přepojení na novou kanalizaci musí majitel nemovitosti zajistit vyvezení septiku
Město pro Vás vyjednalo slevu na materiálu ve velkoobchodě firmy VODOS s.r.o. Kolín –
adresa i s kontaktem je uvedena v zadní části brožurky.

VINAŘICE, Lžovice, ulice Bělohorská a Lžovická:

• Zkušební provoz kanalizace v těchto lokalitách bude zahájen na přelomu května a června
2014. Od 30.4.2014 proběhne ze strany města kontrola technického provedení a vnitřních
instalací, poté se budete moci připojovat na novou kanalizaci. Septiky a žumpy vyřadíte
z provozu až po napojení na novou kanalizaci a je nutné zajistit jejich následné vyvezení.
DEŠŤOVÉ SVODY zůstanou napojeny do původní kanalizace, nesmí být propojeny do
kanalizace nové splaškové !! V případě, že bude shledáno napojení dešťových svodů do
nově vybudované kanalizace, nebude umožněno napojení na splaškovou kanalizaci.
• V květnu 2014 v úředních hodinách, budou moci na radnici v Týnci nad Labem obyvatelé
Vinařic, Lžovic a ulic Bělohorská, Lžovická (včetně chatařů) uzavřít „Smlouvu o odvádění
odpadních vod“. Mimořádně tuto smlouvu budou moci ještě uzavřít o svátku 8. května
2014 od 8.00 do 16.00 hodin taktéž na MěÚ v Týnci nad Labem.
• Platby stočného budou nastaveny paušálně do třech rovnoměrných splátek v rámci
kalendářního roku. Výše stočného bude nastavena paušálně dle platných normativů a při
respektování sociální únosnosti pro obyvatele.
Nezbývá si než přát, že přes veškerá úskalí, kterými si procházíme a ještě projdeme, dokážeme
vše realizovat ke spokojenosti nás všech. Jedná se o velkou stavbu, při které se občasným
omezením nevyhneme. Žádáme Vás o ohleduplnost. Vždyť je to stavba, která bude v důsledku
sloužit nám všem a zkvalitní životní prostředí nám i našim budoucím generacím.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem

Případné dotazy vám zodpoví:
Město Týnec nad Labem – tel: 321 781 100, 321 781 493 (fax)
Za Týnec nad Labem:
pan Bc. Dušan Žmolil – tel.: 606 929 592, paní Mgr. Ivana Suchánková – tel.: 724 995 011
pan Stanislav Kyselák – tel. 724 110 713
Za Vinařice: pan Josef Vomáčka – tel.: 723 245 843, pan Václav Tvrdík – tel.: 775 309 520
Za Lžovice: pan Svoboda Václav – tel.: 724 179 526
Sdružení PSVS – REVIS – zhotovitel stavby:
Pan Michal Pirkl (firma REVIS s.r.o.) – tel.: 734 646 956, pan Petr Šulek – tel.: 603 280 745
Pan Martin Přehnal (firma Porr (Česko) a.s.) - tel.: 724 549 138
Pan Matějka (firma Porr (Česko) a.s.) - tel.: 725 526 597
Za projekční firmu:
Ing. Martin Bažant, pan Luboš Kasal (MEDIUM project EU s.r.o.) – tel.: 466 818 217
e-mail: medium@wo.cz

Kontakty na možné zhotovitele kanalizačních přípojek a
možného dodavatele materiálu
Adresa velkoobchodu, kde lze zakoupit materiál se slevou na stavbu kanalizačních přípojek:
VODOS Kolín s.r.o.
ul. Orebitská
280 02 Kolín 4
Prodejna: tel. 321 720 068 linka 34
Otevírací doba:
květen - září: Po - Pá: 6:00 - 16:00, So: 8:00 - 11:00
říjen - duben: Po - Pá: 7:00 - 16:00, So: 8:00 - 11:00

Kontakty na možné zhotovitele přípojek na kanalizaci města:
•

Porr a.s.
Václavské náměstí 837/11
Praha 1
110 00
Kontakt: p.Přehnal - 724549138
p.Matějka - 725526597

•

Vodoinstalatérství Jaroslav Horáček,
Vodárenská 173
Týnec nad Labem
281 26
Tel.: 721 739 448

•

REVIS –Group spol.s.r.o.
Výpadova317/19
Praha 5
153 00
Kontakt:p.Pirkl -734646956
p.Šulek -603280745

•

Gasko s.r.o
Krejnarská 155
Kolín IV
280 00
Kontakt:p. Vidvářka - 777289871
p. Siřínek - 777289877

•

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
Praha 4
143 20
Kontakt:p.Šinko-724634339

•

Instam servis s.r.o.
Kutnohorská 31
Kolín
tel.: 773029223
email: instam-instam@seznam.cz

•

Stavební firma DLAPA
Týnec nad Labem
281 26
Kontakt: 736 772 997, 730 543 085

•

Vodoinstalace Václav Černý
Jestřábí Lhota 49
280 02
Kontakt: 321 798 351, 603 337 448

POZNÁMKA: Město Týnec nad Labem neurčuje dodavatele stavebních prací. Výše uvedené
kontakty slouží jen pro informaci a je na každém majiteli nemovitosti, zda a jak si
stavbu kanalizační přípojky na svém pozemku zhotoví. Jen je třeba se držet
pokynů a dokumentace stavby.

Harmonogram výstavby kanalizace v Týnci nad Labem
Ulice

1. máje
Bambousek
Bělohorská
Bezručova
Boženy Němcové
Flosova
Hálkova
Havlíčkova
Hešova
Hradská
Husova
Komenského náměstí
Krakovanská
Krále Jiřího
Lánská
Lžovická
Mannova
Marie Majerové
Masarykovo náměstí
Na Hradě
Na Stráni
Na Vinici
Nerudova
Pivovarská
Pobřežní
Pod Hradem
Sadová
Smetanova
Studentská
Školská
Tylova
Tyršova
U Vodojemu
V Loužku
V Malém kopci
Vodárenská
Výmol
Willingerova
Zahradní
Za Humny
Žižkova

Plánovaná výstavba dle
harmonogramu

poznámka

březen-duben 2014
duben-červen 2014
zhotovena (osadit čerpací šachty)
září-říjen 2014
zhotovena
zhotovena
zhotovena
nebude se realizovat, již realizována v předchozích letech
červen-červenec 2014
červenec - srpen 2014
nebude se realizovat, již realizována v předchozích letech
červenec-srpen 2014
červen-červenec 2014
duben-červenec 2014
červen 2014
březen, říjen – listopad 2014
(klimatické podmínky)
březen-květen 2014
zhotovena
červenec-srpen 2014
listopad 2014
leden-únor 2015
květen-červen 2014
zhotovena
zhotovena
březen – květen 2014
srpen 2014
květen - červen 2014
duben-červen 2014
březen 2014
srpen 2014
září - říjen 2014
horní část realizována v předchozích letech, dolní 2013
leden - únor 2015
zhotovena
leden - únor 2015
leden - únor 2015
zhotovena
duben - květen 2014
duben – červen 2014
zhotovena
březen - květen 2014

Upozornění – termíny jsou orientační a jsou závislé na terénních a klimatických podmínkách
v rámci stavby díla. Zástupci zhotovitele vás vždy budou kontaktovat předem, aby jste byli
informováni o omezení provozu na místních komunikacích.

