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Předmět: Re: Dotaz na provedení kanalizačních přípojek v osadě Bukovec
Od: Obec Zduchovice <obec@obeczduchovice.cz>
Datum: 07.11.2018 9:20
Komu:

Dobrý den pane
V souladu s § 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, poskytujeme na základě Vaší žádos
následující informace:

v příloze zasíláme naskenovaný zákres realizovaných přípojek na splaškovou kanalizaci na Bukovci.
Veškeré přípojky byly zhotoveny mimo stávající jímky. U nově dokončené čás splaškové kanalizace
od č.p. 54 směrem k rekreačním chatám jsou za m připojeny jen nemovitos č.p. 54 a č.p. 35 , u
kterých jsme při provádění stavby křížili kanalizační potrubí. V současné době připravujeme
zaměření a kolaudaci této čás kanalizace. Realizace přípojek čtyř rekreačních nemovitos bude
plánována až po kolaudaci, v letošním roce, dokončené kanalizace.
Případný stav jímek v chatové oblas nám není znám a doporučuji případně řešit v součinnos se
Stavebním úřadem v Kamýku nad Vltavou.
Námi prováděné rozbory pitné vody ze zdroje "Na Bukovci" a veřejného zdroje "U Kadleců", které
pravidelně sledujeme a které jsou v blízkos Vašeho zdroje, Vámi uváděné znečištění podzemních
vod nepotvrzují.
Zároveň nám není známo jak často necháváte odebírat vzorky z Vašeho soukromého zdroje, ani
četnost a objem odběru vody z tohoto zdroje.
Můžeme jen doporučit vyčerpání, desinfekci zdroje a provedení opakovaného rozboru pitné vody.
Pokud by se i po provedeném navrhovaném opatření opakoval výsledek rozborů pitné vody, rádi
pomůžeme s nápravou, která je v naší pravomoci v souladu s platnými zákony .
Zároveň bych Vás chtěl požádat, aby jste v případě záležitos obce prováděl elektronickou
komunikace pouze přes emailové adresy obec@obeczduchovice nebo obeczduchovice@razdva.cz,
moc děkuji.
Přeji příjemný den, s pozdravem
Petr Švagr
Obec Zduchovice
Dne 28.10.2018 v 11:20
Vážený pane starosto
na základě přiloženého rozboru vody našeho vrtu bych Vás požádal o informaci kdo a jakým způsobem je
připojen na kanalizaci v osadě Bukovec . V případě , že existuje projektová dokumentace tohoto připojení, rád
bych do ní nahlédl. S ohledem na vysoký výskyt koliformních bakterií v přiloženém rozboru vody se domnívám,
že připojení na kanalizační řád byl v některých případech realizován přes stávající jímky a ne napřímo. Dle mého
stavebně technický stav některých jímek( vzhledem k jejich stáří) neodpovídá již dnešním normám. Mohlo by
tedy nadále docházet k úniku odpadních vod do země a tak dojít k následnému znečištění podzemních vod.
Chtěl bych eliminovat možné příčiny tohoto znečištění. Proto Vás žádám v souladu s § 4 zákona o svobodném
přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) o zpřístupnění těchto informací.
Děkuji předem a zůstávám s pozdravem.
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__________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ:
Tento e-mail a všechny připojené soubory jsou určeny k individuálnímu účelu, jsou důvěrné a jsou chráněny
listovním tajemstvím. Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou uvedeny
jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování,
distribuce nebo šíření je přísně zakázána zákonem. Pokud jste dostal tuto zprávu omylem, zašlete ji prosím zpět
na adresu odesílatele a smažte její veškeré kopie.
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