Vážený pane starosto,
Ve spolupráci s provozovatelem jsme dohodli na provedení následujících opatření, která by měla
přispět k tomu, že se postupně omezí zatápění nemovitostí z veřejné kanalizace ve vaší obci.
VAK HK a KHP provedou následující opatření na veřejné kanalizaci:
1) Aktualizaci hydrodynamického modelu stokové sítě Smiřic, Holohlav a Černožic.
Termín: do 31.12.2020
2) V kanalizační sítí bude osazeno měření průtoků a zároveň budou osazeny 2 -3 srážkoměry v této
lokalitě. Údaje z měření průtoků a srážek poslouží pro kalibraci hydrodynamického modelu.
Termín: do 31.12.2021
3) Pomocí aktualizovaného modelu navrhneme technická opatření, která zvýší kapacitu stokové sítě
tak, abychom eliminovali zatápění nemovitostí v ul. Jabloňová, Luční a Na Lávkách.
Termín: do 31.12.2021
4) Do plánu investic budou zařazeny investiční akce dle bodu 3) Bude tak pokračovat zvyšování
kapacity stokové sítě, které bylo již provedeno v ulici Palackého, Jiráskova a Eduarda Karla ve
Smiřicích. V Holohlavech byla provedena rekonstrukce kanalizace v ulici Na Státní a Odlehčení do
Jordánu.
Termín: Navržené Investiční akce mohou být zařazeny do Plánu investic nedříve v roce 2022
VAK HK a KHP dále zajistí:
1) Obci bude předána situace kanalizace ve formátu PDF, která bude k dispozici na webových
stránkách. Termín: do 30.9.2020
2) Každý občan si může zjistit aktuální polohu kanalizace na webové stránce VAK HK viz. odkaz
https://marushka.vakhk.cz/zvsti
Termín: ihned
3) Oddělení technické dokumentace a vodohospodářského rozvoje VAK HK bude nadále u všech akcí
striktně vyžadovat, aby se srážkové vody likvidovaly mimo systém veřejné kanalizace.
Termín: trvale

Vlastníci připojených nemovitostí:

Ve spolupráci s VAK HK a KHP prověří možnost osazení zpětné klapky na kanalizační přípojku, která
by měla nemovitost ochránit proti zpětnému vzdutí odpadních vod z kanalizace. V takovém případě
bude třeba řešit odpojení srážkových vod, aby nemovitost nebyla vyplavena vlastními srážkovými
vodami. Pokud se najde schůdné technické řešení, je osazení zpětné klapky nejrychlejší varianta
ochrany nemovitosti proti zaplavení odpadní vodou.
Termín: 31.12.2020
V případě dotazu jsem Vám k dispozici.
Zdraví
Ing. Jan Vlček
vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

