SDĚLENÍ
Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a. s., obyvatelům a vlastníkům
nemovitostí v Semčicích, kteří budou připojení na nový vodovodní řad a
kanalizační stoku
Vážení odběratelé,
V loňském roce jsme vás informovali o přípravě realizace stavby vodovodního řadu a kanalizační stoky.
V současné době probíhá příprava stavby a je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybraným
zhotovitelem je firma VOKA CL s.r.o., Zahrádky 88, 471 01 Zahrádky u České Lípy.
Po ukončení vodohospodářské stavby bude následně ve Vaší ulici provedena rekonstrukce komunikace,
Postup prací
Výkopové práce budou probíhat v jednotlivých fázích v rozsahu vyznačeném v přiložené situaci. Účelem stavby je
vybudování nových vodovodních řadů a kanalizačních stok, které budou provedeny v otevřeném výkopu v několika
úsecích, v rozsahu vyznačeném v přiložené situaci. Akce bude zakončena opravou komunikace s obnovou asfaltové
vrstvy. Stavební práce budou zahájeny začátkem března 2015 a jejich ukončení předpokládáme v červenci letošního
roku, pro stavbu je vypracován harmonogram postupu prací, který bude zveřejněn na webových stránkách obce
Semčice spolu s tímto sdělením.
Vodovodní přípojky
Projektová dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek byla zpracována a v současné době probíhá příprava
pro podání žádosti za účelem povolení přípojek územním souhlasem, který vydá stavební úřad Dobrovice.
Významný důvod k provedení přípojek při realizaci vodovodního řadu a kanalizační stoky je její nižší cena, hlavně
s ohledem na výkopové práce v komunikaci a také zajištění uzavírky komunikace a dopravního značení. Zhotovitel
předloží na jednání 12. února 2015 jednotkové ceny za bm vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
v nezpevněném a zpevněném terénu. Na základě těchto údajů si budete moci nechat udělat cenovou kalkulaci na
vybudování Vaši vodovodní a kanalizační přípojky.
Vlastnické vztahy k přípojkám
Podle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. (§ 3, odstavce 6) je vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační
přípojky majitel nemovitosti nebo pozemku připojené na vodovod nebo kanalizaci. Vodovodní přípojka je úsek
potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného
pozemku nebo stavby. Z toho vyplývá i povinnost péče o tato zařízení.
Naše společnost jako investor stavby hradí pořízení nových odbočných armatur a uličních uzávěrů u nových
vodovodních přípojek, odbočných kameninových tvarovek u kanalizačních přípojek. Samotnou montáž
odbočné armatury a uličního uzávěrů spolu s napojením přípojky na nový vodovodní řad a montáž odbočné
kameninové tvarovky u kanalizační přípojky si hradí majitel nemovitosti.

Dočasná opatření a okolnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. si Vás dovolují požádat o spolupráci při provádění
kanalizačních a vodovodních přípojek. Proto za tímto účelem umožněte vstup do nemovitosti pracovníkům
zhotovitele. Odběratelé, kterých se dotkne přerušení dodávky vody, budou o postupu prací a odstávce
v předstihu informováni.
Dopravní opatření
Dále Vás žádáme, abyste v místech právě prováděných prací neparkovali, nebránili pohybu stavebních
mechanizmů a respektovali nainstalované dopravní značení. Po dobu výstavby bude omezen průjezd Vaší
ulicí, avšak na staveniště bude umožněn vjezd záchranné službě, hasičskému záchrannému sboru a

majitelům přilehlých nemovitostí. Na konci dne, po skončení pracovní směny, bude staveniště uklizeno,
výkopy označeny a chráněny proti pádu osob.
Organizační údaje o stavbě :
Investor stavby :
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
odpovědný zástupce:
Ing. Miloš Kafluk tel. 603 245 534
Václava Hanoušková, tel. 326 376 154
mkafluk@vakmb.cz, vhanouskova@vakmb.cz

Zhotovitel stavby :
VOKA CL s.r.o.
Zahrádky 88
odpovědný zástupce:
p. Martin Šandor, tel. 602 434 652

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací :

březen 2015

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací :

červenec 2015

Závěrem
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. si Vás touto cestou dovolují požádat o pochopení a
spolupráci při provádění stavby.
Po zahájení stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny, každé úterý od 9.00 hod., při kterých bude
možné řešit Vaše dotazy či připomínky ohledně prováděné obnovy vodovodu. V případě jakýchkoli
nejasností a výhrad se na nás laskavě obraťte.
Děkujeme za pochopení.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
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V Mladé Boleslavi dne 3.2. 2015

