Stavba kanalizace Dolní Třešňovec - dokončení

Vážení zákazníci, odběratelé,
můžeme Vám sdělit, že stavba „Kanalizace Dolní Třešňovec“ je dokončena.
Proběhly veškeré komplexní zkoušky technologie čerpací stanice i kamerové prohlídky všech nových
kanalizačních řadů.

Dokončeny jsou již také povrchy na dotčených komunikacích, a to jak na silnicích ve správě SÚS
Pardubického kraje, tak na místních komunikacích ve správě města.

V současné době vyčkáváme na vydání kolaudačního rozhodnutí, a pokud nenastanou žádné
komplikace, tak by se měla kanalizace 30. října 2015 uvést do provozu.
Nově vybudovaná kanalizační síť o délce 3 130 m svádí splaškové vody s území Dolního Třešňovce
přes kmenovou stoku do městské čistírny odpadních vod Lanškroun. Stejně jako čistírna odpadních
vod a kanalizace v městě Lanškrouně, bude i tato nová kanalizace provozována společností Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. – provozem kanalizací a ČOV Lanškroun (kontaktní osoba Radek
Martinák, tel: 724 709 542).
A co zbývá na Vás, na našich odběratelích? Po vydání kolaudačního rozhodnutí samotná realizace
kanalizační přípojky a její napojení na kanalizační síť.
Důležitost napojení Vaší nemovitosti je dána především povahou výstavby hlavní kanalizační sítě,
která byla stavěna za podpory Operačního programu životního prostředí. Tento program kromě
jiného vyžaduje dosažení maximálního počtu napojení odběratelů, a to nejlépe do konce roku 2016.
Proto realizaci kanalizační přípojky a napojení Vaší nemovitosti neodkládejte.
Pro ty, kteří provedou realizaci své kanalizační přípojky do konce roku 2016, nabízí naše společnost
jako bonus zdarma likvidaci obsahu septiku (jímky), který bude v rámci realizace kanalizační přípojky
rušen.
Dále nabízíme v případě zájmu i provedení stavebních prací na zrušení předčisticího zařízení nebo
úpravy kanalizační přípojky u Vaší nemovitosti.
Závěrem mi dovolte poděkovat za spolupráci společnosti ČAK CZ s.r.o., která byla generálním
dodavatelem stavby, představitelům města Lanškroun a Vám, našim odběratelům za trpělivost a
pochopení při provádění stavby.

Za společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Radek Martinák
vedoucí provozu ČOV a kanalizace Lanškroun a TDI investora

