Splašková kanalizace a ČOV v obci Maletín
Zastupitelé obce Maletín připravují realizaci projektu splaškové kanalizace v obci. Jedná se o
svedení splaškových vod pro část Starý Maletín. V této době projektant vypracoval
dokumentaci k projednání pro účely zajištění územního rozhodnutí.Pro územní rozhodnutí se
projekt řeší zjednodušenou formou – umístění stavby. Další technické specifikace a
podrobnosti by byly řešeny až v dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení,
která by se ovšem řešila jen v případě, že se obci podaří zajistit finanční prostředky na tuto
akci.
Podklady pro posouzení, zda obec dotaci získá je právě dokumentace pro územní rozhodnutí.
Obec musí doložit stanoviska všech vlastníků dotčených parcel. V následujících dnech budete
proto navštíveni pověřenými osobami, které Vás požádají o sdělení stanoviska, zda
s uvedeným záměrem souhlasíte nebo nesouhlasíte. Vlastníci dotčených parcel, kteří v obci
nebydlí, budou obesláni dopisem.
Obec v nejbližších dnech na svých internetových stránkách www.maletin.cz - „dokumenty
obecního úřadu“ zveřejní celý projekt elektronicky a dále je možno do projektu nahlédnout
přímo na OÚ Maletín v úředních dnech. Pověřené osoby obce, které Vás navštíví, budou mít
navíc projekt fyzicky u sebe k případnému nahlédnutí.
Zjednodušená charakteristika záměru:
Hlavní řád gravitační kanalizace povede souběžně s hlavní silnicí v obci a to od horního
konce přibližně po křižovatku cesty ke Královému lesu. V této lokalitě bude dle platného
územního plánu stát čistírna odpadních vod. Spodní třetina obce pod čistírnou směrem
k přehradě bude napojena na kanalizační vakuový řád (čerpáním proti toku potoka).
Projekt počítá s realizací přípojek k jednotlivým objektům a to tak, že pro prvotní
zjednodušení je uvažována přípojka končící 5 m před jednotlivým objektem domu (v dalším
stupni projektové dokumentace v případě získání dotace, budou s vámi konkrétně řešena
nápojná místa na vaši domovní kanalizaci). Realizace těchto přípojek by byla financována
obcí.
Žádáme vás proto, abyste své stanovisko uvedli do podpisových archů, které vám
předloží pověřené osoby obce. Upozorňujeme, že vlastní vypořádání s vlastníky dotčených
parcel bude řešeno až v dalším stupni projektové dokumentace v případě získání dotace.
Vypořádání bude formou věcných břemen a za úplatu. V případě námitek, které byste chtěli
řešit již v tomto zjednodušením stupni projednávání, se obraťte na starostu nebo místostarostu
obce.
Vzhledem k časové tísni, kdy musí být projekt na dotace podán, Vás žádáme o maximální
součinnost.
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