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Výstavba kanalizace a ČOV – současný stav
Prosím pročtěte pozorně následující informace, protože projekt
„Likvidace odpadních vod Ochoz,“ na který byla podána žádost o dotaci,
úspěšně pokračuje k realizaci.
Projektová příprava byla zahájena v roce 2016 a následně obec podala
žádost o dotaci. V prosinci 2018 obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Nejpozději do prosince 2019 musí obec vybrat stavební firmu, která
stavbu bude provádět. Proto bylo zadáno vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby, která bude podkladem pro výběrové
řízení na dodavatele stavby. Tuto dokumentaci vypracovává firma DUIS
Brno, která již zpracovávala předchozí dokumentaci pro stavební povolení.
Aby dokumentace pro provedení stavby byla co nejpřesnější a aby bylo
možné vybudovat přípojky pro jednotlivé domy ve vhodných místech je
třeba ze strany obce a občanů projektantům upřesnit místa, kde se
budou jednotlivé nemovitosti ke splaškové kanalizaci připojovat.
V některých případech se toto řešilo již loni, ale přesto je potřeba místa
připojení raději znovu potvrdit, případně po konzultaci najít vhodné řešení.
K tomuto účelu bude možné přijít na obecní úřad v pondělí 18. 3. nebo
25. 3. od 17:00 do 19:00, o místech napojení promluvit a zaznačit je do
projektové dokumentace. Pokud někomu tyto termíny nevyhovují, prosím
o telefonickou domluvu s místostarostou a nalezení jiného termínu.

Prosím, abyste žádost o určení místa napojení vzali vážně
a za každou v budoucnosti odkanalizovanou nemovitost
určili místo napojení.

Stavební práce v případě úspěšného vybrání dodavatele stavby budou
zahájeny přibližně v půlce roku 2020 a předpokládané dokončení výstavby
kanalizace a ČOV je do konce roku 2021.
Na internetových stránkách obce jsou zveřejněny výkresy kanalizace
s trasami stok a informace o přípojkách.
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV zásadně zasáhne do života v naší
obci a přinese rozkopané silnice a chodníky, finanční zatížení obce
a následné opravy zasažených částí obce (v části obce bude pravděpodobně
uloženo elektrické vedení do země a zmizí tak sloupy, hlavní silnice v obci
bude „nová“) a opraveny budou muset být i silnice ve vlastnictví obce. Přesto
jsem přesvědčený, že zajištění správné likvidace odpadních vod je nutností
a někdy po cca pěti letech (po dokončení všech nutných oprav) oceníme
výsledky…
**************************************************

Mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů – jaro 2019
Společnost FCC Litovel, s.r.o. bude odpad odebírat obvyklým způsobem na návsi

v sobotu 30. března 2019
od 7:00 do 7:30 hod.
--------------------------------------------------------------

Objemný odpad - ve čtvrtek 28. března odpoledne
- můžete umístit do kontejneru, který bude přistaven
na obvyklém místě a odvezen v pátek 29. 3. odpoledne.
********************************************************************

Připravované kulturní a společenské akce v roce 2019
ve Společenském domě Ochoz nebo na návsi
27. dubna – setkání seniorů
11. května – oslava Dne matek
28. června – Taneční zábava - SDH Ochoz
28. září – Svatováclavské hody – EQUES-TEMPUS
30. listopadu - setkání seniorů
1. prosince - vánoční výstava
Termíny konání akcí se mohou změnit. Změna bude včas oznámena.

