Stavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále
Výstavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále se blíží do úplného finále. Stavba bude
dokončena v termínu podle smlouvy, tj. do konce měsíce června. Všechny sítě jsou
zrealizovány, v těchto dnech probíhají práce na komunikacích v poslední lokalitě na Labi a
čisté terénní úpravy kolem dokončených povrchů místních komunikací. V rámci realizace
stavby bylo provedeno celkem 5,2 km nových kanalizací a 5 čerpacích stanic kalu úprava dvou stávajících a výstavba třech nových. Pro napojení nemovitostí na kanalizaci bylo
připraveno 150 ks veřejných částí přípojek. Současně jsme využili příležitosti a obnovili
5,4 km vodovodů, a to buď formou rekonstrukce v původní trase, nebo formou uložení do
prostorově výhodnější trasy. Na všech provedených páteřních řadech v místních
komunikacích byly dokončeny nové asfalty. V průběhu měsíce července předpokládáme
dokončování terénních úprav a odstraňování vad a nedodělků, které případně vyplynou
z předání celého díla. V průběhu měsíce července také bude dokončena vyvolaná stavba –
rekonstrukce čistírny odpadních vod, která musela projít výraznou rekonstrukcí technologické
části, aby byla dostatečně připravena na navýšení přítoku z obce.
Pro základní informaci obyvatel si ještě dovolíme uvést, že celá stavba bude po stát cca 52
mil. Kč. Příspěvek EU a ČR byl 17 mil. Kč, příspěvek obce 11 mil. Kč a zbytek platí VHS
Turnov ze zdrojů, které se vytvářejí při platbě vodného a stočného. Rekonstrukce ČOV nás
bude stát 2,6 mil. Kč, z čehož přispěje Liberecký kraj částkou cca 1,7mil. Kč.
Jsme rádi, že se celou stavbu podařilo zrealizovat v dobré kvalitě a původně nastaveném čase.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem občanům Malé Skály za to, že projevili tak
velkou trpělivost a pochopení se stavbou, která každý den přinášela zhoršené životní
podmínky v okolí jejich domovů. Při rozsahu stavby, kterou máme dnes úspěšně za sebou, se
těmto ztíženým podmínkám po dobu její realizace nedá vyhnout. Úzké ulice plné všech
inženýrských sítí představovaly neuvěřitelná úskalí pro stavební firmu i pro rychlý postup
prací. Věříme ale, že se nám podařilo tyto nepříjemnosti eliminovat na co nejnižší hranici, a to
zejména díky vstřícnému postupu stavební firmy a výrazné koordinační pomoci ze strany
pana starosty i místostarosty. Přáli bychom si, aby občané Malé Skály postupně začali vnímat
nesporný přínos této akce pro celou obec.
Po dokončení a předání stavby, tj. od měsíce července se mohou vlastníci nemovitostí
připojit na veřejné kanalizační a vodovodní řady. K fyzickému napojení objektů je
samozřejmě nutné ze strany vlastníků zrealizovat soukromé části přípojek a zajistit potřebné
doklady.
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