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Královéměstecký občasník
Informace k vodovodním přípojkám
Vážení spoluobčané,
Město Městec Králové finišuje s přípravami k zahájení investiční akce
projektu „ Dostavba vodovodu v Městci Králové“.
Projekt je zpracován na dostavbu vodovodní sítě v katastrálním území Městec Králové. Celkové délka vodovodu je více než 7km. V současné době je vodovod rozveden
v polovině města. Stavba je rozložena na území Městce Králové do 3 etap. Konkrétně v ulicích Míru, Ke Kostelíčku, V Lomích, Dvořákova, Na Ptáku, Nerudova,
Sv.Čecha, Kpt.Jaroše, Olbrachtova, 17.listopadu, Mládeže, Třešňová, Pr.Beneše,
Husova, Hálkova, Budovatelská, Komenského, Na Báňské, B.Němcové, Nová,
Nám.Republiky, Dymokurská, Třebízského, Kollárova, 28.října, Svatojánská, Svojsíkova, Tyršova, Vrchlického a Jiráskova.
Stavba se nedotkne jenom občanů a majitelů nemovitostí v uvedených ulicích, ale
v menší či větší míře i všech občanů a návštěvníků města při souvisejících dopravních opatřeních.
V ulicích, kde bude budován nový vodovodní řád, bude zároveň prováděna majiteli
nemovitostí výstavba vodovodních přípojek. Byla zpracovaná projektová dokumentace přípojek pro ty nemovitosti, kde majitel s dokumentací souhlasil a podepsal
smlouvu s městem. Projekt vodovodní přípojky bude vždy řešen od navrtávacího pasu na hlavním řadu až po vodoměrnou sestavu.
Předběžná průměrná cena za kompletní připojení na hlavní vodovodní řád nabízená
zhotovitelem je ve výši 16.000 Kč s DPH. Každý napojovací bod bude konzultován
mezi zhotovitelem a majitelem nemovitosti individuálně, včetně finančních nákladů.
Po ukončení investiční akce a splnění všech administrativních záležitostí bude projektová dokumentace předána majiteli nemovitosti.
Po dokončení investiční akce bude v dotčených ulicích vyhlášena stavební uzávěra
na 5 let bez možnosti provádění výkopových prací. Bude stanoven poplatek za vstup
do pozemku města. Proto doporučujeme vybudování vodovodních přípojek nyní.
Město pořádá v kině Biásek v úterý 23.7.2013 od 18 hodin schůzku pro občany dotčených ulic pro podání vysvětlení a seznámení s průběhem akce.
Kontaktní osoby:
Milan Pavlík starosta města
Pavel Kopecký správce majetku města

Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí.
Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Díky tomu můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Získali jsme certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce
vytřídili 90 televizí, 222

monitorů a 2082 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 97,77MWh elektřiny, 4502,74 litrů

ropy, 437,19 m3 vody a 4,05 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,95 tun CO 2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 86,25 tun“. K tomu je nutné přidat rozvoj a provoz systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových. Ve spolupráci se společností EKOKOM,
a.s. jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, které jsme dosáhli představuje
Emise CO2 ekv. 133,620tun a úspora energie 3.332.658MJ. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2
MWh elektrické energie, jsou to dohromady impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Děkuji Vám všem, Milan Pavlík, starosta

Přehled investičních akci ve městě.
Vážení spoluobčané,
rok se přehoupl do druhé poloviny a připravil jsem pro Vás přehled investičních akcí, které probíhají, byly
ukončeny a nebo budou zahájeny.
3.7.2013 byla zahájena výměna části oken (50 kusů) na budově Základní školy Bezručova čp.723.
Termín ukončení akce je do 31.7.2013. Předpokládané náklady akce jsou ve výši 800.000 Kč.
3.7.2013 byla zahájena první část akce Zateplení domu s pečovatelskou službou – Městec Králové. První část obsahuje výměnu oken a dveří. Předpokládané náklady první části jsou ve výši 500.000 Kč.
Akce bude pokračovat druhou částí, tj. zateplením, ale až po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace
Státním fondem životního prostředí.
V areálu Mateřské školy v ulici Bezručova čp.830 Městec Králové probíhá rekonstrukce chodníku v části
přístupů do pavilonů. Ve čtyřech třídách došlo k výměně světel a následnému vymalování. Celkové
předpokládané náklady činí v součtu 450.000 Kč.
V budově Základní školy na Náměstí Republiky čp.303 probíhá rekonstrukce parket ve třídách, oprava
elektroinstalace a vše bude zakončeno malováním. Na financování se podílí také Město Městec Králové
z pozice majitele budovy.
Ukončena byla akce Výsadba bariérové zeleně u nové výstavby Na Bílku v Městci Králové. Akce je financována za pomoci účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje celkovým nákladem 480.000 Kč.
Byla zahájena poslední fáze příprav pro akci Dostavba vodovodu v Městci Králové. K tomuto tématu je
článek na první straně občasníku. Jak je již vidět pracuje se v ulici Prezidenta Beneše a přilehlých ulicích. Práce v této lokalitě by měly být hotovy do 20.července 2013. Po tomto termínu budou zahájeny
práce na pokládce nového povrchu vozovky od kulturního domu až za nemocnici.
V přípravné fázi byly městem vybudovány kanalizační vpustě u parkoviště naproti nemocnici, které by
mělo také dostat nový povrch. V rámci akce je počítáno s pokládkou nového povrchu chodníku v lipové
aleji od ulice Na Barevně k opravenému chodníku před nemocnicí.
Probíhají přípravy na akce - malé rekonstrukce veřejných záchodků. Po vybudování vodovodu se dočkají oprav průběžně také některé chodníky a komunikace. Bude realizována oprava kolumbária na místním
hřbitově.
Za Město Městec Králové Milan Pavlík starosta města.

