Informace o stavbě splaškové kanalizace v Železném.
Dne 1.7.2014 proběhlo předání staveniště pro stavbu Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2. etapa.
Plocha pro ukládání stavebního materiálu včetně zázemí pro dodavatelskou firmu byla vyčleněna na parkovišti pod hřištěm
v Horce. Přebytečná zemina z výkopů bude ukládána na Beranově louce (za obcí na Jamné). Zde je zřízeno oficiální
úložiště, po ukončení proběhne rekultivace a zalesnění.
Předpokládaný postup prací v nejbližším období :
1. Gravitační stoka D včetně části výtlačné stoky VB2 – komunikace k Hradisku
2. Část gravitační stoky B, stoka BA včetně části výtlačné stoky VB v státní komunikaci 377 v úseku od Tišnova po
křižovatku na náves.
3. Gravitační stoka BB – pokračování ve státní komunikaci od křižovatky směrem na Jamné.
4. Gravitační stoka CA – komunikace k Lomničce včetně stoky C – propoj k Hradisku
V předpokládaném termínu od 10.7. do 30.9. 2014 bude na státní silnici 377/II částečná uzavírka, provoz bude veden vždy
v jednom jízdním pruhu o šířce min.3m a bude řízen světelným signalizačním zařízením.
Domovní přípojky
V současné době je již zpracována převážná část jednotlivých domovních přípojek, po vyjádření ze strany provozovatele –
Vodárenské a.s. budou předány na stavební úřad v Tišnově. Projektovou část přípojek hradí plně investor akce, občané
uhradí pouze správní poplatek 500 Kč za vyřízení stavebního povolení. Tento poplatek bude splatný při převzetí povolené
projektové dokumentace. Budete o tom včas seznámeni.
Pokud si někdo z občanů nevyužije této možnosti na přípravě projektu pro připojení jeho nemovitosti, případné pozdější
připojení bude plně v jeho režii, tedy bez příspěvku investora.
Vlastní připojení nemovitostí se bude provádět až po dokončení funkčního úseku kanalizace.
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