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Křížkový Újezdec a Čenětice – kanalizační přípojky
Vážení sousedé,
Obec Křížkový Újezdec zahájila přípravu výstavby splaškové kanalizace v naší obci.
Hlavním cílem této stavby, která bude mít po dokončení významný vliv na zlepšení životního prostředí v obci a
jejím okolí, je náprava současného nevyhovujícího stavu odvádění a likvidace odpadních vod vznikajících
v domácnostech a provozovnách. Projekt bude řešit odvádění odpadních vod ze všech nemovitostí obce do
čistírny odpadních vod Křížkův Újezdec.
Pro úspěch této stavby je nutné, aby i Vaše nemovitost byla napojena na kanalizační systém. Do kanalizace bude
nutné vypouštět pouze vody splaškové (WC, koupelna, kuchyň, prádelna), v žádném případě vody drenážní,
nebo dešťové ze střech či zpevněných ploch kolem domů.
V současné době jsou zahájeny projektové práce na umístění veřejných částí vodovodních řadů, resp.
kanalizačních stok vedoucích v ulicích a cestách.
Účelem tohoto sdělení je Vám, majitelům nemovitostí, podat základní informace o této důležité stavbě a požádat
Vás o spolupráci. Ta bude spočívat zejména v konzultaci napojení kanalizační přípojky v místě nemovitosti tak,
aby bylo možné správně výškově umístit kanalizaci v ulici a získat podklady pro budoucí vypracování projektu
Vaší kanalizační přípojky. Konzultaci a prohlídku budou provádět pracovníci odpovědného projektanta stavby,
kterým je společnost Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 00 Praha v období listopad
až prosinec 2017.
Prohlídka Vaší nemovitosti se zjištěním podrobných informací o místu odtoku odpadních vod z
objektů je velmi důležitá pro umístění uliční kanalizace.
Další podrobnosti o připravované stavbě, případné nejasnosti, Vám budou zodpovězeny na společné schůzi
s občany, na kterou Vás všechny zveme. Schůze se uskuteční dne

16. 11. 2017 v 17:00 hod. na obecním úřadě Křížkového Újezdce
Vzhledem k důležitosti akce si Vás dovolujeme požádat o účast na tomto jednání.
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme dotazník a souhlas vlastníka se stavbou. Dotazníky, prosím,
zodpovědně vyplňte a doručte osobně nebo poštou na obecní úřad Křížkový Újezdec, nebo je můžete
vyplněné přinést s sebou na schůzku. Velmi důležitý je pro nás údaj o Vámi zvoleném vyhovujícím
termínu pořádání schůzky (konzultace technického řešení). Případné nejasnosti nebo pomoc při návrhu
kanalizační přípojky budou řešeny na místě pracovníky projektové organizace.
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