Vážení zákazníci, odběratelé,
akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí průběžně informuje o postupu
výstavby kanalizace Letohrad a intenzifikace čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Od jejího
zahájení v roce 2013 do 31.3.2014 již společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., na
tuto stavbu vynaložila ze svých prostředků celkem 59,1 mil. Kč bez DPH. K jejímu dokončení tak
zbývá ještě vynaložit 58,2 mil. Kč bez DPH.
Ke konci roku 2013 se podařilo dokončit a zkolaudovat kanalizace na Ostrově, Jankovicích a
Cihelně. Dále jsou fyzicky vybudované kanalizace U Distance, Traktorky, Orlice I a částečně Orlice II.,
na kterých již probíhá kolaudační proces. V roce 2014 (do 30.6.2014) nás čeká dokončit a
zkolaudovat kanalizace na Orlici I a II., které zahrnují kanalizační vedení v Jablonské ulici a v lokalitě
u Mlýna Orlice. V současné době probíhají intenzivně stavební práce v areálu ČOV. Stavebně je
dokončen nový blok biologické linky a v současnosti probíhají dokončovací práce na technologickém
vystrojení, automatizačních rozvodech a elektrorozvodech. Dokončení prací na nové biologické lince
jsou naplánovány na 30.4.2014, kdy bude linka společně s objekty hlavní čerpací stanice, hrubého a
jemného předčištění, dmychárny a objektu dešťové zdrže postupně spouštěna do předčasného
užívání. Po spuštění a zapracování nových technologických celků se započne s postupnou odstávkou
současné biologické linky, která do 30.10.2014 projde nutnou rekonstrukcí. Po jejím dokončení se
rozšíří kapacita ČOV na dvojnásobek její současné kapacity. To umožní budoucí dlouhodobý rozvoj
jak občanské zástavby města, tak i průmyslu a výrazně vylepší odtokové parametry vyčištěných
odpadních vod do řeky T. Orlice.
V souvislosti s probíhajícím stavebním ruchem je nadále omezen pohyb lidí v prostoru
ČOV. Prosíme Vás o respektování tohoto omezení v zájmu Vaší bezpečnosti. Aktuální situaci ve
výstavbě jednotlivých úseků kanalizace a ČOV (foto) je možné shlédnout na našich internetových
stránkách www.vak.cz. Upozorňujeme občany v lokalitách s nově vybudovanou kanalizací (Janovice,
Ostrov a u Traktorky, Distance, Orlice I. a II.), že je nadále nutné aktivně postupovat při přepojování
svých kanalizačních přípojek na tyto nové stoky s rušením stávajících septiků. Projektová
dokumentace k těmto přepojení byla hromadně vypracována naší společností a je Vám k dispozici
zdarma, pokud se dané přepojení uskuteční v dohodnutém termínu. Ve věcech technických jsme
připraveni Vám maximálně pomoci. Kontaktní pracovník pro tyto záležitosti je František Novák, tel.:
606 602 861, e-mail: f.novak@vak.cz

V Jablonném nad Orlicí dne 24.3.2014

František Novák v. r.
stavební dozor investora

