Z Á Z N A M č.2
z jednání k přípravě stavby VODOVOD LESONICKO ze dne 16.5.2018 na VAS a.s., divize Třebíč
Přítomni:
Ing. Karel Nedvědický - tajemník svazku VaK
Mgr. Zbyněk Nejezchleba - starosta obce Lesonice
Ing. Jarmila Kašková, ing. Michal Ondráček, Vladimír Vich - VAS a.s., divize Třebíč
Ing. Lubomír Horák - projektant
Ing. Luděk Kotrba
Předmětem jednání byla koordinace přípravných projekčních prací stavby Vodovod Lesonicko.
1.
-

Aktuální stav přípravy stavby:
Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení
Je zahájeno územní řízení, předpoklad vydání ÚR do konce května
Projektová dokumentace pro stavební povolení je před dokončením. Trvá
Byla podána žádost o dotaci z Kraje Vysočina – Čistá voda 2018 na projektovou dokumentaci
ve stupni RDS. Dotace byla schválena

2. Investorství akce
- Obce Lesonice a Cidlina byly přijaty za členy svazku obci VaK
- Investorem akce bude svazek obcí VaK
3. Vodojem Šebkovice
- Zpracovaná projektová dokumentace DUR a DSP neřeší rekonstrukci stávajícího vodojemu
Šebkovice, který je ve vlastnictví svazku. Vzhledem k jeho technickému stavu se předpokládá
potřeba rekonstrukce vodojemu. Projektant předloží do konce dubna svazku nabídku na
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodojemu. Byl předložen návrh
rekonstrukce, zbývá dořešit způsob sanace akumulačních betonových nádrží. VAS poptá
dodavatele sanací na jiných v poslední době opravovaných VDJ. V PD rekce VDJ je nutné řešit
odvětrání vodojemu. VAS prověří kamerou přepad a odpad z VDJ. Stávající trafo pro VDJ bylo
demontováno, je potřeba v PD počítat s novým trafem. Po upřesnění rozsahu rekce VDJ
předloží projektant cenovou nabídku.
4. Vazba na budoucí rozvoj oblastního vodovodu
- Dimenze přivaděče do obce Cidlina bude zvětšena na DN 160. Tato změna bude zapracována
do DSP. Od VDJ Šebkovice po VDJ Babice bude navrženo potrubí TLT DN 160, od VDJ Babice
po Cidlinu bude navrženo potrubí PE DN 160.
- Přes obec Cidlina bude veden přivaděč samostatně, napojení obce Cidlina bude až za obcí.
Tato změna bude zapracována do DSP. Projektant předložil z prostorových důvodů návrh
jiného řešení: přivaděč bude veden mimo obec Cidlina po polních cestách, VŠ bude umístěna
před obcí Cidlina. V projektu Vodovod Lesonicko bude přivaděč ukončen před obcí Cidlina u
VŠ.
- Velikost VDJ Babice se nemění, projektant zváží trubní řešení vodojemu. VDJ Babice bude
v územním rozhodnutí umístěn za kapličkou, variantně na původním místě. Bude řešen jako
podzemní.

5. Ostatní
- Přivaděč do VDJ Šebkovice je na dvou místech uložen cca 6 m pod stávajícím terénem,
v rámci stavby Vodovod Lesonicko se navrhuje v těchto místech upravit trasu přivaděče na
standardní hloubku uložení potrubí. Bude řešeno v PD Rekonstrukce VDJ Šebkovice.
-

Napojení ZD: VAS požaduje umístit VŠ na odbočku ze zásobovacího řadu VDJ Babice –
Lesonice. VŠ bude s dálkovým přenosem průtoku z vodoměru. Je třeba dořešit jestli úsek od
VŠ po VDJ ZD o profilu DN 90 a délce 400 m je veřejný vodovodní řad nebo vodovodní
přípojka pro ZD.

6. Termíny
- Projektová dokumentace DSP bude dokončena do 15. 6. 2018 a předložena VAS a.s.
k vyjádření. Dne 28.5.2018 proběhne IGP, na jehož základě bude definitivně dořešeno
umístění VDJ Babice a bude dokončena DSP. Termín předložení DSP na VAS: 4.6.2018
- Vydání stavebního povolení se předpokládá v 08/2018 ve vazbě na předpokládané termíny
výzev k podání žádostí o dotace. Trvá
- Příští jednání k projektu Vodovod Lesonicko se uskuteční dne 30. 5. 2018 v 10.00 hod. na
svazku obcí VaK.

Zapsal: Ing. Luděk Kotrba

