Obec Rudník

Kanalizace Arnultovice–Rudník
Myslím si, že nepíšu poprvé ani naposledy, že se jedná o jednu z největších investičních a realizačních
akcí v historii naší obce. S ní bohužel souvisí spousta dopravních omezení a komplikací pro vás
občany, pro nás zaměstnance nemálo starostí, problémů a organizačních povinností navíc oproti
běžným. S trochou nadsázky si troufám napsat, že je to náš společný boj za potřebnou věc. Hloupé
názory, že tu kanalizaci nikdo nechtěl, nepotřebuje a že to doteď také fungovalo, snad ani více
rozebírat nebudu. Dodám jen, že celý Rudník a Arnultovice od zahájení příprav této akce mají od
vrchlabského odboru životního prostředí ohledně kontrol klid, protože vědí, že se touto kanalizací
vyřeší spousta nemovitostí. Septiky nebo mnohdy jen jímky, kterými majitelé nyní řeší likvidaci
odpadních vod, jsou z 90 % (10 % jsou novostavby nebo domy po rekonstrukci) v nevyhovujících
stavech a nemají ani povolení k vypouštění do místních toků, za což mohou být uděleny právě
odborem životního prostředí nemalé pokuty. Jediným řešením by bylo vybudování nového septiku
s filtrací nebo čistírny odpadních vod, u nichž se odhad nákladů pohybuje v rozmezí 70–150 tis. na
nemovitost (technologie a zemní práce dle počtu osob), a také jejich servis a údržba. Je to čistě můj
názor, ale do budoucna je přece méně bolestivé platit stočné než muset takto investovat a následně
se o to starat. Místo toho tato záležitost pro majitele nemovitosti skončí „spláchnutím WC“. A nyní
k samotné stavbě.
Budování kanalizace v obci pokračuje třetí měsíc. V rámci I. etapy v Arnultovicích (od Hostinného až
pod zámek na Bělidle) se pracuje na třech úsecích stoky „A“, umístěné v silnici II/325 a její těsné
blízkosti. Je hotovo asi 1460 m z celkových 3555 m a provedeny byly dva protlaky pod silnicí. Na této
etapě se na začátku září již rozjely také práce na přípojkách, jejichž trasy by měly být všemi majiteli
nemovitostí odsouhlaseny a budou postupně pokračovat.
II. etapa v Rudníku začala na hranici katastru Arnultovice–Rudník (pod zámkem) sběračem „A“, práce
probíhají na dvou úsecích, kde je hotovo 560 m z celkových 5750 m a dva protlaky pro přípojky pod
silnicí. Protlak pod silnicí na Bělidle pro sběrač „A“ se nepodařilo provést z důvodu složitých
geologických poměrů. Po vyřízení potřebných povolení bude proveden klasický překop silnice i
Lučního potoka. Byla provedena stavební část čerpací stanice Ad u obecního úřadu a provádějí se
zemní práce čerpací stanice Ac na břehu Čisté za garážemi na Bělidle. Dále byly zahájeny práce na
vedlejší stoce „A-12“ na levém břehu Lučního potoka, kde ve stísněných poměrech bylo vybudováno
prvních 60 m kanalizace.
Úsek Bělidlo směr Terezín a celá jeho lokalita: z kontrolních dnů máme prozatím od zhotovitele
informaci, že tento úsek by se měl postupně začít realizovat na přelomu října a listopadu, což bude
ještě závislé na kapacitách firmy. Stejně jako tomu bylo v případě I. a II. etapy, bude včas svolána
schůzka se všemi dotčenými majiteli nemovitostí. Toto oznámení s termínem vám bude
s dostatečným předstihem vhozeno do schránek.
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