Vážení spoluobčané,
při kontrole nových kanalizačních přípojek na vybudovaný hlavní řad splaškové kanalizace
bylo pracovníky VAS, a.s. provoz Rosice zjištěno, že nejsou dodržovány podmínky
projektové dokumentace tak, jak je ve znění projektové dokumentace uvedeno:
„Před zásypem je nutno obnaženou přípojku převzít budoucím provozovatelem tj. VAS, a.s.
provoz Rosice, který provede kontrolu napojení přípojky na vysazený odbočný kus. Před
přepojením kanalizačních přípojek na splaškovou kanalizaci prohlédne pracovník (VAS)
kanalizaci nemovitosti, zda do splaškové kanalizace jdou pouze splaškové vody a do dešťové
kanalizace pouze dešťové vody. Připojení nebude povoleno, neumožní-li majitel připojované
nemovitosti přístup k celé přípojce a kontrolu vnitřní kanalizace.“
Obec Troubsko několikrát vyzývala občany, aby neprováděli přípojky z důvodu
neprovedených tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti kanalizačního potrubí. Po složitém
vyjednávání se zhotovitelem kanalizace (IMOS a.s. Brno) a provozovatelem kanalizace
(VAS, a.s. PROVOZ Rosice) obec oznámila občanům dne 8. 8. 2014, že je možné se do
nové kanalizace napojit za podmínek uvedených v oznámení. Oznámení je uvedeno na webu
obce (odkaz IV. etapa kanalizace – nové informace). Občané, kteří se před tímto datem přesto
připojili bez převzetí od provozovatele, tak porušili podmínky projektové dokumentace. Toto
porušení podmínek považujeme proto za velmi závažné a je zde velká pravděpodobnost
sankcí.
Protože se to týká velkého množství kanalizačních přípojek, projednala obec Troubsko tuto
situaci s VAS, a.s., provoz Rosice a obě instituce vydávají společné stanovisko:
U kanalizačních přípojek, které jsou již napojeny, zasypány nebo zadlážděny a nebyla
zde provedena kontrola napojení, bude provedena kamerová zkouška, která potvrdí
správnost napojení přípojky do kanalizačního potrubí. Kamerové zkoušky bude
provádět firma VAS, a.s., provoz Rosice. Poplatek za zkoušku pro jednotlivý RD bude
500 Kč, který uhradí vlastník nemovitosti.
Kontakt na VAS, a.s., provoz Rosice: 546 411 012, p. Procházka - 606 769 436, p. Hubinský
- 725 167 589,
Kontakt na Obecní úřad : 547227054 – I. Kynclová, P. Blaha - místostarosta

Termín pro majitele nemovitostí na dohodnutí a úhradu kamerových zkoušek s VAS, a.s.
provoz Rosice, je nejpozději do 30.9.2014.

V Troubsku 9.9.2014
za obec Troubsko : Irena Kynclová
za VAS, a.s., provoz Rosice : Bohumil Procházka

