Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na

veřejné projednávání projektu ,,Dostavba vodovodu
v Levínské Olešnici“,
které se bude konat ve čtvrtek 27.června 2019 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti KD v Levínské Olešnici.

Tento projekt vznikl v minulých letech a účelem projektu bylo vyřešit dodávku kvalitní
pitné vody pro místní část Žďár u Staré Paky, dále zvýšit efektivnost provozu
vodovodu a zajistit dostatečnou akumulaci vody v případě mimořádných událostí.
Projekt zahrnoval vybudování výtlačného řádu v délce 805 m, zásobního řádu A
v délce 510 m, zásobního řádu B v délce 1140 m, vodojem o objemu 2 x 40 m3.
Předpokládané finanční náklady cca 13,5 milionů Kč.
Stavební povolení bylo vydáno v listopadu 2011, od té doby se již dvakrát žádalo o
jeho prodloužení, nyní máme stanovený termín pro dokončení stavby 9.červen 2020.
V minulém volebním období zastupitelstvo obce vybudovalo samostatný vrt ve Žďáru
u Staré Paky, který je plně funkční co do kvality a vydatnosti a tím došlo k vyřešení
dodávky pitné vody obyvatelům Žďáru.
Současné zastupitelstvo by mělo rozhodnout, zda je reálné, potřebné či ekonomiky
únosné pro obec projekt dostavby vodovodu realizovat a pokud ano, tak v jakém
rozsahu či od projektu odstoupit.
Od roku 2011 došlo podstatným způsobem k navýšení cen ve stavebnictví, což se
pochopitelně promítlo i do předpokládané ceny projektu. Z našeho pohledu se jedná o
finančně náročný projekt, který bez dotace nelze realizovat.
Účast na projednávání přislíbili zástupci firmy IKKO Hradec Králové (zpracovatelé PD),
vedení firmy EKOLSERVIS Nová Paka (odborný dozor vodního hospodářství v obci),
ERV Jaroměř ( specialisté na dotační management).
Snahou zastupitelů je přistupovat k obecním financím zodpovědně, a proto se
obracíme na Vás, občany, abyste přišli na společné veřejné projednávání této
záležitosti. Vaše dotazy, připomínky či náměty budou pro nás důležité, zrovna tak i
vyjádření odborníků a po vyhodnocení budeme tento projekt dál řešit.
Projektová dokumentace, která se bude projednávat, bude vložena na webových
stránkách obce www.levinskaolesnice.cz v záložce OBEC – občanská vybavenost –
veřejný vodovod.

Nosková Zdeňka, starostka obce

