Tisková zpráva - „Kanalizace Dolní Třešňovec“

Projekt „Kanalizace Dolní Třešňovec“ byl připravován od roku 2008 společně
s odkanalizováním obce Horní Třešňovec. Pro realizaci byl začleněn do 39. výzvy OPŽP,
podporované SFŽP prioritní osa 1. - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, primární
oblast podpory 1.1. - Snižování znečištění vod žádostí ze dne 7. 8. 2012 pod. č. j. 18725677.
Lokalita Dolní Třešňovec je součástí aglomerace města Lanškrouna a jako taková má
zákonné povinnosti vůči odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod. Celou lokalitu
je možné bez problémů napojit na současný kanalizační systém města Lanškroun a
zabezpečit čištění odpadních vod na stávající městské ČOV v Lanškrouně.
V rámci tohoto projektu bude realizováno celkem 3,130 km stok, z toho 0,348 km
z betonových trub DN 300 - 400 mm, 2,766 km z plastových trub PPU2 DN 250 - 400 mm a
výtlak TLT 250 mm o dl. 0,016 km. Kanalizační systém bude osazen jednou čerpací stanicí
odpadních vod. Napojeno bude nově cca 100 kanalizačních přípojek, 120 objektů, cca 300
osob. Součástí stavby bude i výstavba vodovodu PE 90 mm o dl. 52 m a PE 2" o dl. 272 m.
Předpokládaná cena projektu pro žádost:

33 941 000 Kč

Celkové realizační náklady projektu z výběrového řízení:

24 331 567 Kč

z toho dotace:

11 358 234 Kč

z toho vlastní zdroje VAK a.s.:

12 973 333 Kč

Projektovou dokumentaci na zřízení jednotlivých kanalizačních přípojek hradí město
Lanškroun částkou ve výši 255 000 Kč.
Vítězným uchazečem ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno dne
24. 6. 2014, se stalo sdružení firem ČAK CZ Kroměříž s vedoucím účastníkem ČAK CZ s.r.o.
Kroměříž a druhým účastníkem fy SLOV MAL STAV s.r.o. Český Těšín.
Zahájení stavby:

1. 4. 2015

Ukončení stavby:

30. 9. 2015

Výběr z projektové dokumentace celé stavby je k dispozici k nahlédnutí na webových
stránkách investora www.vak.cz v oddíle „Významné investice - dotované investice“.
Jablonné nad Orlicí 6. 1. 2015
Zpracoval: Ing. Lubomír Fiedler, výrobně-technický náměstek

