Obec Podolanka
Hlavní 15
250 73 Podolanka

AKTUALITY Z DĚNÍ V OBCI
Vážení spoluobčané,
Jelikož mimořádně nesmyslná opatření vlády bránící nám normálně žít jsou stále v platnosti,
nemohli jsme v průběhu celého loňského roku svolat žádnou veřejnou schůzi, na které bychom
Vás informovali o dění v obci, ani o chytaných novinkách. Volíme tedy tuto formu, abychom
Vás informovali o nejdůležitějších záležitostech alespoň touto, bohužel neosobní, formou s
tím, že jsme Vám samozřejmě kdykoli k dispozici v úředních hodinách na OÚ, případně na
níže uvedených kontaktech.
1. Spuštění nového klientského portálu pro občany
Od 1. ledna 2021 spouštíme novou službu pro všechny odběratele pitné vody, tzv. klientský
webový portál od poskytovatele vodohospodářského SW, společnosti Datainfo. Klientský
portál naleznete na webové adrese: https://portal.vodovod.podolanka.cz/ s tím, že
přihlašovací jméno a heslo naleznete na své lednové faktuře za vodné.
Klientský portál je doplňková dobrovolná služba pro odběratele, kterou není nezbytné
využívat. Jejím cílem je nabídnout odběratelům další možnost komunikace s úřadem,
neboť v klientském portálu můžete z pohodlí domova: sledovat historii odečtů vodoměru,
fakturaci a platby, zadávat odečty a komunikovat s úřadem. Taktéž můžete požádat o
zasílání faktur elektronicky atp.
Kdo nemá zájem předmětný portál využívat, nebo nemá přístup k internetu, pro něj se na
dosavadní praxi nic nemění a vše zůstává při starém.
2. Spuštění nového vodovodu
Nové vodovodní řady v obci včetně nového vodojemu a přivaděče z Prahy, jakož i nového
vodovodu ve Cvrčovicích, jsou stavebně dokončené. Nyní probíhá jejich zprovozňování
a kolaudace, jejíž vydání očekáváme v prvním čtvrtletí 2021. Následně (tedy v
březnu/dubnu t.r.) plánujeme do nových řadů již napustit pitnou vodu.
Většina z vlastníků připojovaných nemovitostí má již na hranici pozemku přivedenou
veřejnou část přípojky; ostatním, kdo projevil zájem o přepojení, bude přivedena v prvním
čtvrtletí 2021. Instalace nových vodoměrů do vodovodních šachet již probíhá (dle
stavební připravenosti) a ty z Vás, kteří na přepojení ještě nejsou stavebně připraveni,
tímto žádáme o urychlení prací tak, aby k přepojení na nový vodovod mohlo dojít co
nejdříve. Stavební připravenost laskavě hlaste na OÚ, následně budete kontaktováni.
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Přepojování jednotlivých nemovitostí plánujeme po etapách se zahájením koncem března
2021. O přesných termínech Vás budeme informovat.
Po určitou přechodnou dobu budou provozovány oba vodovody (starý i nový) s tím, že
jakmile budou přepojeni všichni, kdo se na přepojení včas připravili, bude starý vodovod
zcela odstaven a přestane být využíván. Kdo má tedy zájem i nadále odebírat pitnou
vodou z obecního vodovodu, musí se přepojit na nově vybudovaný vodovod. Starý
vodovod nebude provozován ani pro účely zalévání, bude z něj vypuštěna voda.
Komunikace budou opraveny na přelomu března/dubna 2021.
Zároveň se zhotovitelem stavby plánujeme pohoštění a oslavu zprovoznění nového
vodovodu pro všechny občany obce, kteří zde mají trvalé bydliště, jehož přesný termín
Vám sdělíme s ohledem na omezující opatření vlády ČR.
3. Spuštění nové kanalizace ve Cvrčovicích
Nová splašková kanalizace ve Cvrčovicích je taktéž stavebně dokončena. Ohledně
podmínek realizace domovních přípojek viz též samostatný dokument dostupný na webu
obce nebo na OÚ. Ve stručnosti připomínáme, že veřejná část přípojky je ukončena
záslepkou na hranici pozemku a vlastníci vlastním nákladem zajišťují domovní části
přípojky včetně revizní šachty.
Každá dokončená přípojka bude povinně zkontrolována a převzata technickým
dozorem (pan Melichar). Prosíme všechny o včasné nahlášení na obecní úřad
očekávaného termínu dokončení přípojky a jejího zasypání.
Obec nabízí všem vlastníkům nemovitostí ve Cvrčovicích (tak jak jsme nabízeli vlastníkům
nemovitostí v Podolance), které mají být připojeny na novou kanalizaci jedno bezplatné
vyvezení stávající jímky. Vyvážet se bude vždy po předchozí domluvě. Své žádosti o
vývoz laskavě hlaste na úřadě a využijte této časově omezené nabídky.
Přečerpání starých splašků ze stávajících jímek do nové kanalizace je přísně
zakázáno.
Pokud by tak někdo učinil, místo původu se snadno dohledá. Po viníkovi budou následně
vymáhány veškeré náklady s tím spojené.
4. Oprava ulice 1. Máje
Na přelomu března/dubna 2021 proběhne celková oprava komunikace a chodníků v ulici
1. Máje. Použita bude nová technologie tzv. recyklace, která významně snižuje množství
převáženého materiálu a dobu trvání opravy. Po položení spodní betonové desky v celé
šíři vozovky budou dokončeny opravy chodníků a následně položen asfalt. O detailech
budeme dotčené obyvatele včas informovat. Již nyní předem děkujeme za součinnost a
respektování pokynů zhotovitele.
Po zhodnocení ceny a průběhu této opravy bude rozhodnuto o dalším pokračování v
opravách komunikací v obci.
Případné dotazy nebo podněty, prosíme, směřujte na OÚ Podolanka v úředních hodinách,
telefonicky, nebo přes obecní email obec.podolanka@podolanka.cz.
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