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Milé sousedky, milí sousedé,
jak jste si mohli všimnout pomalu se nám rozjíždí stavba
vodovodu v obci. Následující dny a měsíce zde u nás bude
zajisté větší pohyb techniky a dělníků, kteří budou na stavbě
pracovat. Pevně věříme, že stavba bude probíhat bez větších
komplikací a v příštím roce se budeme těšit z hotového díla
vodovodu. Tímto Vás prosím o schovívavost a respektování
celé situace, která u nás nastane. S každým, kdo projevil zájem
o připojení na vodovod bude vše včas konzultováno. Například
v jakém místě dojde k napojení na vodovodní řad, ve kterém
místě chcete prostup do domu, a tak dále. V první řadě dojde

k výstavbě vodovodních řadů a až poté k realizaci samotných
vodovodních přípojek. V praxi to tedy bude znamenat, že se na
dané místo vodovodní přípojky budou dělníci vracet znovu.
Vykope se rýha, položí se vodovodní řady, vše se zasype a po
nějaké době se opět v místě vodovodní přípojky vykope jáma a
zde dojde k napojení připojované nemovitosti. Vodovodní řady
musí být nejprve napuštěny vodou a musí zde proběhnout
tlaková zkouška. Až poté se provádí pomocí navrtávacího pasu
vodovodní přípojka. Samotná realizace vodovodních přípojek
bude probíhat nejdříve od poloviny října. Do této doby Vás
vyzveme k podpisu „Dohody o podmínkách připojení nemovité
věci ve Svésedlicích na vodovod pro veřejnou potřebu“.
Dohodu Vám zanecháme v poštovních schránkách a bude se
podepisovat na obecním úřadě. O přesném termínu Vás
budeme informovat. Při podpisu dohody vám bude také
předána projektová dokumentace soukromé části vodovodní
přípojky. Dohoda o podmínkách připojení nemovité věci se
bude řídit „Pravidly vodovodní přípojky“. Pravidla vodovodní
přípojky byla diskutována i na veřejných zasedáních, které se
týkaly vodovodu. Pravidla byla schválena na posledním 15.
zasedání zastupitelstva konaného dne 9.9.2020 a jsou součástí
tohoto vydání Informací občanům.
S realizací vodovodu jsme také diskutovali možnost položení
chráničky na optické vlákno internetu. Rádi bychom zjistili
reálný zájem potencionálních odběratelů. Ti z Vás, kteří by měli
zájem o internet formou optického vlákna, dejte nám prosím
vědět nejpozději do 23. září 2020 formou emailu a to na
obec@svesedlice.cz
Konar Lubomír, starosta obce

Novinka v třídění odpadků: plechovky
vhazujte do žlutých kontejnerů
Ano čtete správně. Nyní lze vhazovat plechovky do žlutých
nádob od plastů. Svozová firma Marius Pedersen disponuje
třídící linkou na plasty, ze které lze jednoduše plechovky
vytřídit.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
dovolujeme si připomenout svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, který se uskuteční v sobotu 19.9.
Kontejner bude již tradičně přistaven od pátku, u parku. Pro
nebezpečný odpad si přijede svozová firma v sobotu, v době od
8 do 9.30 hodin. Taktéž bude probíhat sběr elektroodpadu,
který prosím noste na obecní dvůr. Děkujeme.

Slavnosti vína
se uskuteční již tento pátek 18.9. na obecním dvoře od 17hod.
V ceně vstupného: degustační vzorky, drobné občerstvení a
tombola. Lístek je slosovatelný. Lístek lze zakoupit v den konání
akce u vstupu. Vstupné je 150,-. K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika. Občerstvení zajištěno. Burčák, pivo, nealko,
guláš, řízky a další. Budeme se těšit na Vaši účast.

Drakiáda
Drakiádu opět uspořádáme společně se SRP při ZŠ a MŠ
Přáslavice nahoře nad Zmoly a to ve čtvrtek 24. září od 16.30.

IV. ročník turistického pochodu
cykloturistiky s dobovou výstavou

a

Dne 27.6.2020 proběhla v naší obci dobová výstava, která nesla
název V Chodbách času a vázala se větší částí přímo k historii
Svésedlic. Byla to z mé strany třetí a na delší čas jedna z posledních
výstav. Důvodem je časová náročnost a jiné organizační věci,
které se vážou k této netradiční akci. Proto chci všem
návštěvníkům poděkovat za hojnou účast a kladné ohlasy. V tento
den se souběžně s výstavou konal turistický pochod a cyklojízda,
které nesou již tradiční název Memoriál Ludmily Zatloukalové
Coufalové. V číslech byla tato akce na naše poměry a vzhledem
k předchozímu počasí spíše průměrová. Celkem bylo 87 účastníků
a z toho 26 dětí. Ovšem opět nechyběla legendární turistická esa
z Brna, Jihlavy a již tradičně z Ostravy. Jménem našeho
turistického oddílu děkujeme všem přítomným za účast a
podporu.

Jedna z našich oblíbených cyklotras

Vše nakonec dopadlo na jedničku

Sportu a turistice zdar !
Bohuslav Ohera
předseda KČT Zelenáči Svésedlice

Vodovod Svésedlice
Pravidla pro vodovodní přípojky

Veřejná část
1) Je definována v rozsahu od vodovodního řadu po hranici
soukromého pozemku.
2) Náklady na její realizaci hradí obec se spoluúčastí majitele
nemovitosti ve výši 15.000,-.
3) Pokud je veřejná část přípojky delší jak 15m bude na ní
osazena vodoměrná šachta. Šachta bude umístěna co
nejblíže vodovodnímu řadu mimo komunikaci.

Soukromá část
1) Je definována v rozsahu od hranice soukromého
pozemku, až po vnitřní vodovod připojované nemovitosti.
2) Náklady na její realizaci (výkop, obsyp potrubí, zapravení
povrchů, atd.) hradí majitel připojované nemovitosti.
Obec (provozovatel) hradí vodovodní potrubí,
vodoměrnou soupravu a vodoměr.
3) Pokud je soukromá část přípojky delší jak 15m bude na ní
osazena vodoměrná šachta. Šachta bude umístěna
nejdále 2m od hranice pozemku. Náklady na vodoměrnou
šachtu hradí majitel nemovitosti. Obec (provozovatel)
trvá na použití typizovaných vodoměrných šachet ( BOCR,
HUTIRA).
4) Obec (provozovatel) nabízí možnost zakoupení
vodoměrné šachty za zvýhodněnou cenu 5.000,-/kus.
5) Krytí vodovodní přípojky v místě prostupu do
připojované nemovitosti musí být min. 1,10m pod
terénem.

Zásady pro umístění vodoměru
1) Vodoměrná sestava je hrazena obcí připojované
nemovitosti.
2) Vodoměr bude zakoupen, dodán a namontován obcí.
3) Vodoměrná sestava smí být umístěna v:
a) vodoměrné šachtě
b) zádveří
c) technické místnosti
d) chodbě
e) prádelně
f) kotelně
g) garáži
h) sklepě
4) Vodoměrná sestava by neměla být umístěna v:
a) obytných místnostech
b) koupelně, WC
c) kuchyni
Upozorňujeme na možné rosení vodovodního potrubí při vstupu
do obytných místností!

Obecné zásady pro vodovodní přípojku
1) Přípojka musí být od napojení, až po nemovitost
provedena kolmo na vodovodní řad, z jednoho kusu,
v přímém směru, bez lomů a úskoků.
2) Vodoměr musí být zabezpečen proti poškození a
zamrznutí.
3) Vodovodní přípojka musí být v případě křížení vždy
uložena nad kanalizací.
4) Rozvod pitné vody přiváděné vodovodní přípojkou nesmí
být žádným způsobem propojen s rozvodem vody
užitkové, tedy se stávající studnou či vrtem. Tato

skutečnost bude fyzicky kontrolována při montáži
vodoměru provozovatelem (obcí).
5) Vodovodní přípojka bude realizována při realizaci
samotné výstavby vodovodu v obci. Pokud majitel dané
nemovitosti neprojeví zájem o připojení nebo nedojde
k podpisu dohody o připojované nemovitosti, nebude
mu toto připojení umožněno dalších 10 let od kolaudace
vodovodu, pokud nedojde k prodeji či zásadní změně
majitele dané nemovitosti.

Tato pravidla byla schválena na 15. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 9.9.2020.
vodoměr

vodoměrná sestava

šachta Hutira (cca 60 x 40cm)
šachta BOCR (průměr cca 130cm)

