Rekordní vodohospodářské investice v průběhu posledních 15-ti měsíců
V březnu 2014 se konečně podařilo vymazat z listů vlastnictví naší společnosti exekuce a
soudcovská zástavní práva související s kauzou FOCUS-METAL (bylo odstraněno tzv.
generální inhibitorium, které znemožňovalo nakládání s majetkem). V následujících měsících
jsme obdrželi dvě výjimky Ministerstva ŽP na čerpání dotací. To umožnilo odbrzdit v červnu
2014 jejich čerpání ze Státního fondu životního prostředí.
Schválené projekty:
-

Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě
Stavba nové úpravny vody v Chocni
Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí
Dostavba kanalizace v Běstovicích
Kanalizace v Dolním Třešňovci

Vzhledem k tomu, že se jednalo o finanční objem téměř 214 mil. Kč – viz tabulka:
Projekty OPŽP 2014/2015 – globální rekapitulace – vše v mil. Kč bez DPH:
Celková cena
z toho vlastní
z toho dotace
projektu
zdroje spol.
% dotace
Letohrad
98,3
71,3
27
72,53
Choceň
31,8
23,4
8,4
73,58
Běstovice
10,6
7,3
3,3
68,87
D. Třešňovec
20,2
11,4
8,8
56,44
Brandýs nad Orlicí
52,8
38,7
13,1
73,30
CELKEM:
213,7
152,1
60,6
71,17
a v souvislosti s tím, že konečný termín realizace staveb byl poskytovatelem dotace stanoven
na 30. 9. 2015 – byl před námi (a především před zhotoviteli vodohospodářských staveb)
pořádný kus práce v šibeničním termínu. Navíc bylo nutno ekonomicky vyřešit tvorbu více
než 60-ti milionů Kč pro pokrytí vlastních zdrojů.
Je říjen 2015 a můžeme konstatovat, že se s vypětím sil mnoha zainteresovaných
společné dílo podařilo. Všechny akce jsou stavebně i technologicky ukončeny.
Proběhl úspěšný zkušební provoz na ČOV Letohrad, nyní je stavba v trvalém provozu.
Úpravna vody v Chocni absolvovala komplexní zkoušky technologie a začátkem října 2015
bylo vydáno kolaudační rozhodnutí ke zkušebnímu provozu. Kolaudační řízení byla zahájena
i na ČOV v Brandýse nad Orlicí a kanalizacích v Běstovicích a Dolním Třešňovci.
Velký dík za úspěšné dokončení všech staveb patří projektantům, technickým dozorům,
manažerům projektu, stavebním firmám, mým spolupracovníkům i zástupcům dotčených
měst a obcí.
Obyvatelům těchto lokalit děkujeme za trpělivost při realizaci staveb, které mohly být
příčinou určitých omezení v jejich životě.
Jablonné nad Orlicí 12. 10. 2015
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