Kanalizace a OV
Po dlouhých šesti letech se schyluje k možnosti dobudovat z hlediska životního prost edí a podpory rozvoje
styse pot ebnou infrastrukturu – dokon ení centrální kanalizace v erném Dole nad Miletou a výstavby
centrální splaškové kanalizace s novou OV v isté v Krkonoších.
Projekt kanalizace je rozd len na dv stavby „Kanalizace a OV v erném Dole, k.ú. istá v Krkonoších a
erný D l, m stys erný D l“ a „Kanalizace v obci erný D l, severní ást Nad Miletou, erný D l“.
Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci, do které se nesmí napojovat deš ová voda.
V sou asné dob probíhá stavební ízení pro získání stavebních povolení na ob stavby podle územních
rozhodnutí vydaných OSÚ Rudník v roce 2009 a jejich následných prodloužení v roce 2011.
Zatímco o stavební povolení na stavbu „Kanalizace v obci erný D l, severní ást Nad Miletou, erný D l“
bylo již požádáno na základ p vodního územního rozhodnutí, u druhé stavby „Kanalizace a OV v erném
Dole, k.ú. istá v Krkonoších a erný D l, m stys erný D l“ je nutno, z d vod nesouhlasu ady vlastník
pozemk s p vodním vedením kanalizace po jejich pozemcích, p vodní územní rozhodnutí zrušit a projednat
nové územní ízení. Na základ jednání se Správou a údržbou silnic KHK nám bylo umožn no, vzhledem
k posunu termínu rekonstrukce silnice v isté v Krk., vést nov kanalizaci v n kterých místech v silnici. Nové
územní rozhodnutí je nutné vydat p ed podáním žádosti o stavební povolení.
Stavby jsou koncipovány tak, aby se zajistila možnost napojení v tšin vlastník nemovitostí jejich p ípojkou na
gravita ní nebo tlakovou kanalizací k hlavnímu gravita nímu adu. Tlakový systém je použit p evážn tam, kde
hlavní gravita ní ad je na druhé stran potoka a výtlak pak prochází pod potokem.
Dot enými osobami obou stavebních ízení – územního ízení a stavebního povolení na stavbu kanalizace a
OV, jsou pouze vlastníci pozemk , na kterých se má stavba realizovat. Dot ení vlastníci dostávají dokumenty
poštou, ostatní vlastníci nemovitostí jsou informováni prost ednictvím ve ejných vyhlášek zve ej ovaných na
ední desce m styse, na webových stránkách m styse a na výv skách. T mto ostatním vlastník m
doporu ujeme seznámit se s možností napojení jejich objekt na budoucí kanaliza ní ad rovn ž na webových
stránkách m styse nebo p ímo na ú adu m styse.
Co se dalšího harmonogramu týká, vypadá to, že pokud vše dob e dopadne (vypsání výzvy OP ŽP, podání
žádosti, schválení podpory ze strany SFŽP, výb rové ízení na dodavatele apod.), bylo by možné stavbu zahájit
na ja e roku 2016 a dokon it v roce 2018.

