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Vážení občané obce Horní Třešňovec.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. zahájila v roce 2020 technicky
i územně náročnou stavbu veřejné oddílné kanalizace ve Vaší obci s dostavbou veřejného
vodovodu.
Již na samém počátku projektové přípravy a navazující administrace zakázky, s využitím
dotace ze strany Státního fondu životního prostředí a Evropské unie, nám jako investorovi stavby
bylo zřejmé, že se z hlediska jejího vlivu na komfortu žití ve Vaši obci nebude jednat o jednoduchý
projekt.
Pro každého investora, tedy i společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.,
bylo jednou z priorit realizovat stavbu s dodržením nastavených a smluvně zajištěných
rozpočtových nákladů, ve výběrovém řízení vybrat spolehlivou a dostatečně odborně erudovanou
stavební firmu, která splní smlouvu bez zásadních vad a nedodělků. V transparentním a
otevřeném výběrovém řízení nemá zadavatel zakázky žádný vliv na jeho vítěze. Může jen doufat,
že vybere v rámci nastavených hodnotících kritérií nejvýhodnější nabídky i toho nejschopnějšího.
V našem případě z tohoto výběrového řízení vyšla nejvýhodněji nabídka od společnosti EVT
Stavby s.r.o. Svitavy, která zakázku plní jak svoji, tak dodavatelskou kapacitou. Pak velmi záleží
na tom, jak dokáže účinně řídit stavbu a zajišťovat součinnost svou a jeho subdodavatelů vůči
investorovi, ale i obci a jejím občanům, kteří v prostředí stavby musí po jistou dobu žít a pracovat.
Stavby kanalizací jsou vždy svým rozsahem zásahů v území velmi rozsáhlé. V našem případě
jsou dále umocněny skutečností, že velká část probíhala s umístěním do krajských nebo místních
komunikací, které výstavbou velmi trpí. I umístění liniové stavby na soukromé pozemky je vždy
pro vlastníka pozemku velkým zásahem a o to více je následně třeba takové plochy uvádět
automaticky do původního stavu.
Jako investor přiznáváme, že právě v tom má zhotovitel stále velké dluhy. Na každém kontrolním
dnu důrazně apelujeme na zajišťování uvedených součinností s obcí i s Vámi, jejími občany.
Mnohdy to opravdu nefunguje, jak by mělo a za to se v průběhu stavby i před jejím dokončením
všem omlouváme. Plně odpovídáme i za chyby zhotovitelů, ať se již týkají neplánovaných
vynucených odstávek pitné vody, které v době, kdy píšeme tyto řádky již nehrozí, ale i za velký
počet obtěžujících prašných míst, nebo neustále se obnovujících děr v komunikacích, blátě po
deštích i mnoha různých obtížností v běžném životě Vás občanů.
Stavba se již naštěstí blíží ke svému konci. V současné době jsou již položeny všechny trubní
sítě kanalizace i nového vodovodu, který se s kanalizací rozšiřoval do řady bočních míst od hlavní
komunikace. Myslím, že řada z Vás již bude mít konečně přístup nejen ke kanalizaci, ale i
k možnosti napojení pitné vody z hlavního řadu krátkou, a hlavně vlastní vodovodní přípojkou.
Volba společné pokládky kanalizace a chybějících vodovodů byla myslím velmi efektivním
rozhodnutím, ke kterému společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. a obec
Horní Třešňovec přistoupili. Jen pro znázornění, co se v obci za tuto stavbu podařilo uložit do
země. Celkem se realizovalo 1 755 m nových vodovodů, připojilo se nově 43 odběratelů a velký
počet odběratelů mohlo vyrušit své staré dlouhé vodovodní přípojky a přepojit se na nové

vodovodní řady, a to většinou na náklady investora. Celkové náklady za vodovody činily 3,9 mil
Kč a byly hrazeny z účelové dotace z rozpočtu obce.
U kanalizace to je 6 439 m nové kanalizační soustavy a na ni 3 přečerpávací stanice odpadních
vod. Celkové náklady na kanalizaci činí 63,8 mil. bez započtení cen nákladů za projekty a
management stavby. Nová kanalizace vytvoří rozvojové a stavební prostřední a kde neschází
základní infrastruktura, tam se může obec nadále rozvíjet.
Aby byl pro občany, kteří jsou nuceni snášet úskalí stavby tohoto rozsahu, tento rok přijatelnější,
můžeme jim slíbit, že dokončovací práce budou ze strany investora prioritně sledovány. Věříme,
že i ze strany Vás, při přebírání pozemků po stavbě, bude vyžadováno jejich řádné uvedení do
původního stavu.
Zhotovitel si je plně vědom, že k předání pozemků musí vynaložit maximální úsilí a občanům vyjít
ve všem vstříc. Za investora a obec již můžeme slíbit, že se podařilo dohodnout se zhotovitelem
komplexní obnovu místních, stavbou zasažených bočních ulic tak, aby byl v celé délce a šíři
komunikace obnoven souvislý asfaltový kryt.
Co již můžeme říci dnes veřejně, a je to velmi podstatné pro obec, je dohoda se správcem hlavní
komunikace Pardubického kraje, která společně s fy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
a.s. na podzim tohoto roku obnoví celoplošně asfaltový kryt komunikace v celé délce a šířce,
která byla stavbou kanalizace (tzv. stoky U) postižena.
Společně vynaložené prostředky na finální povrch komunikace, kdy má investor v rozpočtu
obnovu ½ šíře vozovky a tu druhou k tomu dofinancuje Pardubický kraj, určitě vylepší pohled na
celou stavební akci v očích občanů.
Investor věří, že den 30. 9. 2021 bude tím datem, kdy bude vše dokončeno a upraveno.

Za investora, společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
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