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DSO OLDŘIŠ – BOROVÁ INFORMUJE

– SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
V obci Borová a Oldřiš je v současné době navrhována gravitační splašková kanalizace, která
bude odvádět splaškové vody ze všech nemovitostí v obcích na novou čistírnu odpadních vod
ČOV. Na tuto stavbu je v současné době vydáváno stavebním úřadem v Poličce územní
rozhodnutí.
Na základě těchto skutečností se zastupitelstva obcí rozhodla nechat vypracovat další stupeň
projektové dokumentace - pro stavební povolení. Aby dokumentace pro stavební povolení
odpovídala technickým požadavkům pro napojení okolních nemovitostí, je nutné, aby proběhla
obchůzka jednotlivých RD se zjištění umístění stávajícího septiku (žumpy) s následným návrhem
vedení trasy kanalizační přípojky na vyprojektovanou splaškovou kanalizaci. Z tohoto důvodu
budou v obci Borová ve dnech

13. - 15. července 2017
probíhat obchůzky projektanta za účelem návrhu trasy vedení kanalizačních
přípojek z domu až do vyprojektované hlavní kanalizační stoky.
Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody
z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém
napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou), tyto objekty
budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí.
Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna na
veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachtička umístěna na
soukromém pozemku u dané nemovitosti za plotem. Nově navržená kanalizační přípojka by
měla vést alespoň 1,0 m od stávajících budov.
Stávající dešťová kanalizace v obci zůstane zachována beze změny a bude dále odvádět pouze
dešťové vody z veřejných i neveřejných ploch.
Případné technické dotazy a dotazy ohledně termínu schůzky směřujte na projektanta (pracovní
dny 700 – 1430hod.):
Firma RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Tel.: 737 827 332, e-mail: minarik@recprojekt.cz
Projektová dokumentace splaškové kanalizace a další informace jsou k dispozici na internetových
stránkách Obce Borová (pod záložkou „ROZVOJ OBCE“) nebo v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Lenka Tlustá v.r.

