Informace k projektu kanalizace Zdice-Chodouň
Vážení spoluobčané, jelikož se přiblížil původní termín realizace projektu Kanalizace
Zdice-Chodouň, který bude realizovat město Zdice s obcí Chodouň v rámci jednoho celku,
kterým je dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litavka, dovoluji si Vás oslovit s nejnovějšími
informacemi.
Vedení města Zdice si uvědomuje jak velkou investiční akci před sebou má a také to,
že informovanost občanů do této chvíle nebyla dostačující. Samozřejmě chystáme řadu
náprav. V současnosti jsou v tvorbě nové webové stránky města, připravují se obsáhlejší
informace včetně mapy projektu a průběhu pro Zdické noviny a web Mikroregionu Litavka.
Od prosince loňského roku má Mikroregion Litavka novou správní radu,
předsednictvo i revizní komisi. Důvodem výměny byla změna v obsazení zastupitelstva města
Zdice a obce Chodouň a tím i změny v mikroregionu. Více informací naleznete na těchto
webových stránkách.
Důvody proč došlo k termínovému posunutí projektu. Celý projekt byl pozdržen
z důvodu nové digitalizace map Katastrálního úřadu a nového přečíslování parcelních čísel
pozemků. Z těchto důvodů se muselo řešit několik problémů s pozemky, na kterých bude
projekt realizován. Došlo tím tedy k navýšení prací pro projektanty, kteří musejí zakreslit
pozemky do nových map a řešit změny z důvodu přečíslování. Kvůli této záležitosti došlo
k přerušení stavebního povolení a bude obnoveno po předělání těchto podkladů.
Vedení města Zdice a vedení obce Chodouň se dohodlo na vytvoření centrálního místa
– kanceláře Mikroregionu Litavka, kam občané budou moci přijít s veškerými dotazy,
žádostmi a připomínkami k celé akci. Tato kancelář bude vytvořena ve Zdicích v bývalém
klubu seniorů a domě pro pečovatelskou službu, proti autobusovému nádraží. Zde bude
administrativní pracovnice a odborný manažer projektu Kanalizace Zdice – Chodouň.
O zahájení provozu kanceláře a provozních hodinách budeme občany města informovat na
webových stránkách města a mikroregionu a ve Zdických novinách.
Termín zahájení prací, pokud bude vše již v pořádku, bude v červnu 2011. Možnost
uhradit poplatek za přípojku bude od 1. 7. 2011 v pokladně Městského úřadu ve Zdicích pro
občany Zdic a na Obecním úřadu v Chodouni pro občany Chodouně.
Další informace budeme průběžně zveřejňovat ve Zdických novinách a na webových
stránkách města a Mikroregionu Litavka.
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