
 

 

Dne 18. 9. 2015 proběhla kolaudace stavby „Lhotka – kanalizace“. V druhé polovině 

září uplynula lhůta pro nabytí právní moci změny stavby před dokončením, přičemž k 30. 9. 

2015 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Lhotka – kanalizace“.  

Z tohoto důvodu apelujeme na vlastníky jednotlivých nemovitostí, aby zahájili 

přípravu na realizaci i domovní části kanalizační přípojky s následnou možností propojení na 

kanalizační síť - v daném případě je realizace domovní části kanalizační přípojky možné 

provést svépomocí. Nicméně i v takovém případě je před zasypáním daného úseku 

kanalizační přípojky a propojením na kanalizační síť vyžadována kontrola, kterou 

zajišťuje stavbyvedoucí pan Martin Šír.  

Při připojení na kanalizační síť bude vyhotoven protokol o provedení připojení na 

kanalizaci - potvrzení odborné firmy o těsnosti přípojky (fa Šindler důlní a stavební 

společnost s r.o.) a poté bude zpracován protokol - vyjádření zástupce provozovatele 

kanalizace. Tyto materiály budou podklady pro následné uzavření smlouvy o odvádění 

splaškových vod – předpoklad uzavírání je naplánován na listopad 2015. Předpokládaný 

nejzazší termín připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť je stanoven do 

konce října 2015 !!! 

V případě zájmu o zpracování cenové nabídky na realizaci domovní části kanalizační 

přípojky ze strany zhotovitele kanalizace, tj. firmy Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., 

se prosím obraťte rovněž na pana stavbyvedoucího pana Martina Šíra. Pro přípravu domovní 

části kanalizační přípojky je možné využití služeb pana Fejfara či pana Slavíka, kteří jsou 

s postupem detailně seznámeni a úzce spolupracují se zhotovitelem – firmou Šindler, důlní a 

stavební společnost s r. o., která je časově vytížena nutností realizace přepojování 

nemovitostí na nový vodovodní řad. Z tohoto důvodu a s ohledem na sjednané termíny ze 

strany Státního fondu životního prostředí a Městského úřadu v Hořovicích ohledně 

připojení na kanalizační síť je možné využít služeb pana Fejfara či pana Slavíka, kteří 

mohou zemní práce zajistit a následné osazení kanalizačního potrubí, včetně propojení 

bude realizováno ze strany fa Šindler, důlní a stavební společnost s r. o. 

Při realizaci domovních částí kanalizačních přípojek je možné ukládání přebytečné 

zeminy v zemníku pod hřištěm v „Lomíčku“. Potenciální zájemce žádáme, aby o uložení 

přebytečné zeminy z výkopu při realizaci domovní části kanalizační přípojky, tento svůj 

záměr předem nahlásili místostarostovi, případně starostovi obce Lhotka. Zároveň 

upozorňujeme občany, že pro využití zemníku je třeba dbát na to, aby se jednalo o pouhou 

zeminu/kámen z výkopu a nebyly umisťovány např. betony z chodníků, dlažby a další 

stavební suť. 

Martin Šír mobil: 723 113 514 

Per Fejfar mobil: 603 262 587 

Daniel Slavík mobil: 737 885 378 

Tomáš Hejduk mobil: 721 084 881 

Martin Kratochvíl mobil: 603 800 152 

 


