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Úvodem

Vážení občané,
podáním žádosti o kolaudaci a zahájením úprav místních komunikací byl dán jasný signál, že
stavba „Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce“, je před spuštěním do provozu. Pro připomenutí – Vláda ČR se zavázala, že do roku 2010 budou sídla nad 2000 obyvatel odkanalizována. Proto byly v roce 2002 zahájeny projektové práce na první etapě kanalizace. Podle podmínek
dotace jsme mohli projektovat jen tam, kde v této době stály rodinné domky, a tam, kde to bylo
ekonomicky výhodné. Od roku 2004, kdy bylo vydáno stavební povolení, jsme čekali na příležitost
získat dotaci na stavbu a k dnešnímu dni můžeme hlásit, že máme postaveno přes 13 km kanalizace a více než 360 domácích přípojek v hodnotě cca 75 mil. Kč, což je historicky nejvyšší investice
v dějinách obce.
Jakmile letos dokončíme administrativní část probíhajícího projektu, začneme připravovat studii
dalšího rozšíření. Je nutné si uvědomit, že kanalizace nebude nikdy plošná a vždy se najdou nemovitosti, které zůstanou s ohledem na mnoho různých, zejména technických faktorů bez možnosti
připojení na centrální kanalizační soustavu. Tady bychom chtěli do budoucna pomoci a zajistit
takový způsob čištění, který by odpovídal moderním standardům, abychom vyřešili problematiku
čištění odpadních vod komplexně.
Potrubí je zakopáno do země, takže není vidět, a tak se naše pozornost oprávněně zaměřuje na
rekonstrukci cest, a to nejen těch, které byly stavbou přímo postiženy, ale i objízdných tras, které
byly dotčeny a poškozeny těžkou technikou. Postup prací vidí každý z nás na vlastní oči a já věřím,
že do obecních slavností budou cesty i nový most přes Ondřejnicí plně funkční.
Myslím, že je z předchozích řádků patrné, o jak náročnou stavbu se jedná. Proto jsme se rozhodli
připravit toto speciální číslo zpravodaje a trochu Vám pomoci při orientaci ve všech situacích, které
výstavba kanalizace přinesla.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Legislativa
Budování a provozování kanalizační sítě je vázáno mnoha zákony, směrnicemi a normami. Dle
platné legislativy v oblasti životního prostředí je důležitým východiskem ustanovení, že každý, kdo
produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se
týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale
bydlících obyvatel. Významnou změnu v této oblasti pro domácnosti přinesla zejména novela tzv.
Vodního zákona (zákona č. 254/2001 Sb. o vodách), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2008.
Jak budou příslušná ustanovení realizována v naší obci?
Provozovatelem místní splaškové kanalizace bude Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, oprávněnou
osobou za provozování byl jmenován p. Tomáš Daněk.
Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým byla přivedena kanalizační
přípojka.
Každý občan je povinen napojit se na dostavěnou kanalizaci, pokud je to technicky možné, a to
v souladu se zákonem 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 3, odstavec
8).
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Po ukončení výstavby splaškové kanalizace bude stávající kanalizace sloužit pouze pro potřebu
odvádění dešťových vod. Občanům se tedy naskýtá dvojí možnost řešení:
• přepojit splaškové vody na novou kanalizaci (pokud je to technicky možné)
• likvidovat splaškové vody v bezodtokové jímce (žumpě) s následnou likvidací na k tomuto
určeném zařízení
Tuto možnost nově zpřesňuje novela vodního zákona č.150/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011.
V § 38 odstavec 3 je uvedeno: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
Na výzvu vodoprávního úřadu nebo české inspekce životního prostředí je povinen doložit jejich zneškodňování“ (to znamená předložit záznam o vývozu žumpy s potvrzením likvidace na
čistírně odpadních vod).
Zároveň je před samotným napojením nutná likvidace septiku (žumpy), resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda akumulovat a dále převádět. Toto opatření má rovněž oporu v zákoně:
„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ČOV Ostrava), není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vodu přes septiky ani přes žumpy“ - Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 18, odstavec 4).
Každý občan, který se bude napojovat na novou splaškovou kanalizaci, obdrží následující dokumenty:
• Návrh smlouvy o odvádění splaškových vod kanalizací
• Obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti občanů jako odběratelů a práva a povinnosti obce jako dodavatele výše uvedené služby. V těchto obchodních podmínkách jsou mimo
jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného (cena za m3 odvedené odpadní vody) a jejího zveřejňování.
V této souvislosti je nutno zmínit následující odstavec 4.7. uvedených podmínek:
Odběratel nesmí splaškovou kanalizací odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro
veřejnou potřebu (např. z vlastní studny, zásobní nádrže apod.).
Tomáš Daněk, pracovník odpovědný za provozování kanalizace

Podklady pro povolení stavby
Veřejná část splaškové kanalizace bude zkolaudována do konce května 2011, součástí veřejné
části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici.
Od června letošního roku proto mohou být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné částí
kanalizačních přípojek (domovní část přípojky od revizní přípojkové šachtice po připojovanou
nemovitost). Výstavba neveřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona.
Neveřejné části přípojek od revizní přípojkové šachtice po nemovitost vlastníka musí v souladu
se Stavebním zákonem mít vydán:
• u přípojek v délce do 50 m včetně – územní souhlas ve smyslu § 96, odst. 2 Stavebního zákona,
• u přípojek v délce nad 50 m – územní souhlas včetně ohlášení stavby ve smyslu § 96, odst. 2
a § 104, odst. 2, písm. h) Stavebního zákona.
Rada obce všem vlastníkům připojovaných nemovitostí (občanům i firmám, vlastnícím nemo-
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vitost v dosahu budované kanalizace) nabízí, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti
zajistí Obec Stará Ves nad Ondřejnicí hromadné vydání příslušných povolení na Stavebním úřadě
v Brušperku. K tomu účelu proběhlo společné jednání zástupců obce a stavebního úřadu, kde byly
dohodnuty potřebné náležitosti k vydání potřebných povolení.
Příslušné povolení může zajistit každý vlastník nemovitostí samozřejmě i sám, vydané stanovisko stavebního úřadu je pak nutno předložit na obecním úřadě před připojením přípojky.
V případě, že občané využijí nabídky Obce, příslušné formuláře (tedy „Oznámení o záměru
v území k vydání územního souhlasu“ a „Ohlášení stavby“) podá na stavební úřad Obec Stará Ves
nad Ondřejnicí jménem všech vlastníků nemovitostí. Současně obec s žádostmi dodá na stavební
úřad všechny nutné přílohy včetně seznamu stavebníků, výpisů z katastrálních map a stanovisek
správců inženýrských sítí.
Pro bezproblémové vyřízení souhlasu stavebního úřadu musí každý vlastník nemovitosti doložit
na Obecním úřadě ve Staré Vsi následující podklady:
• Zplnomocnění Obce Stará Ves nad Ondřejnicí vlastníkem nemovitosti k vyřízení územního
souhlasu, případně k vyřízení ohlášení stavby na umístění a realizaci neveřejné části kanalizační přípojky (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě).
• Situační výkres neveřejné části kanalizační přípojky zakreslený do katastrální mapy (pokladové katastrální mapy budou k dispozici na obecním úřadě)
• V případě, že neveřejná část přípojky vede přes pozemek souseda, nutno doložit písemný souhlas vlastníka pozemku (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě).
Všechny tyto podklady musí vlastníci nemovitostí dodat na obecní úřad v období květen – červen, v současné době připravujeme na obecním úřadě potřebné formuláře. Od května se pak mohou občané v této záležitosti obracet na pověřeného zaměstnance úřadu, který bude agendu pro
vyřízení územního souhlasu a ohlášení stavby na stavebním úřadě připravovat.
Současně si občané vyzvednou návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně „Obchodních podmínek“, aby se mohli s těmito dokumenty dostatečně seznámit.
Na základě předložených dokladů od vlastníků nemovitostí pak obecní úřad zajistí vystavení
příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. Jedno vyhotovení územního souhlasu či
ohlášení stavby bude pak předáno vlastníkovi nemovitosti.
Ing. Radislav Folta, předseda stavební komise

Harmonogram postupu
V následujících bodech jsou přehledným způsobem shrnuta doporučení všem vlastníkům nemovitostí, kteří budou svou nemovitost připojovat na novou splaškovou kanalizaci, jak postupovat
při přípravě a realizaci vlastní kanalizační přípojky. Celý proces se dá rozdělit do pěti postupně
řazených kroků:
1. Předložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí potřebné podklady pro vyřízení územního souhlasu, případně ohlášení stavby – viz odstavec „Podklady pro povolení stavby“ – termín
květen až červen 2011.
2. Vyzvednout si na obecním úřadě návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“
včetně Obchodních podmínek, kterou bude vlastník nemovitostí uzavírat s Obcí Stará Ves nad
Ondřejnicí – termín květen až červen 2011.
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3. Realizace neveřejné části kanalizační přípojky bez napojení odpadu do veřejné části přípojky
(svépomocí nebo dodavatelsky) – termín květen až prosinec 2011.
4. Vyzvat pověřeného pracovníka obecního úřadu ke kontrole uložení kanalizační přípojky, současně bude aktualizována dokumentace uložení neveřejné části přípojky podle jejího skutečného
provedení – termín červen až prosinec 2011.
5. Rozdělení domovních odpadů na splaškový a dešťový svod a napojení splaškového domovního
svodu na revizní přípojkovou kanalizační šachtici (až po kolaudaci veřejné části kanalizace) –
termín červen až prosinec 2011.
6. Uzavřít s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí Smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace a
jedno vyhotovení odevzdat na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – termín ihned po napojení splaškového domovního svodu do veřejné části přípojky.
7. Konečný termín pro připojení všech nemovitostí na splaškovou kanalizaci je 31. 12. 2011.
Ing. D. Dvořák, Ing. R. Folta

Pomoc občanům
Následující podmínky platí pro občany, kteří si splaškovou kanalizaci budou provádět sami,
případně mohou být využity jako doporučení pro prováděcí firmy.
Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 315. Tato šachta
je osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým spojem DN 200, proto je vhodné v tomto profilu
provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky. Dalším vhodným
profilem je DN 150, jiný profil přípojky je nepřípustný.
V případě, že přípojka není ukončena šachtou DN 315, je ukončena přímo v revizní šachtě DN
1000 a směrem k obydlí je vyvedena odbočka DN 200 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak
možno napojit se obdobně jako v případě domovní šachty.
Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést
přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není
nutné.
Samotné napojení doporučujeme provést spojkami Flex – seal, manžetou nebo PVC redukcí
(v případě napojení profilu DN 200 není nutné).
Důležité je přesně změřit venkovní rozměr připojované trouby (trouby vycházející z rodinného
domu) a podle toho zvolit připojovací kus!
PVC trouby SN 4 (pro umístění v zelené nepojížděné ploše) DN 200 jsou pak dodávány v těchto
délkách: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6 m. Pro směrové (výškové) přizpůsobení pak slouží sortiment
kolen.
Minimální spád přípojky je 1 %, maximální spád 40 %. Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m osy
potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojky.
Zároveň platí prostorová norma 73 60 05, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi
rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně se křižujícími sítěmi.
V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 315 – obdobnou jako
na rozhraní pozemků.
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Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (viz řez) štěrkopískem,
struskou alt nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.
Následující podmínky platí pro občany, kteří si splaškovou kanalizaci budou provádět sami, a
zároveň pro ty, kterým napojení provedla odborná firma.
Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu (Tomáš Daněk,
t. č. 739 588 676) ke kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným
záhozem potrubí. Bude provedena orientační zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace uložení.
Každý žadatel o připojení si na obecním úřadě vyzvedne požadované doklady, opatří je svými
iniciálami a dodá zpět na obecní úřad.
Tomáš Daněk

Firmy pro realizaci kanalizačních přípojek
Výkopové práce včetně zhotovení přípojky
Jan Slabý
Pavel Matěj
Fryčovická 196
Staroveská 27/84
739 44 Brušperk
724 00 Ostrava-Proskovice
558 666 442
604 724 641
602 760 061
slabyjan@slabyjan.cz

Milan Kostelňák
Polská 1487
708 00 Ostrava-Poruba
724 780 900
milankostelnak@atlas.cz

Bc. Martin Čech
A.G.C. Ostrava spol. s.r.o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava
777 828 446
Zemní a výkopové práce
Luděk Bujnoch
739 45 Fryčovice 209
602 513 369
Dovoz stavebního materiálu, zásypových hmot, strusky, štěrků, odvoz zeminy
Petr Palagyi
Na Posmykově 694
739 23 Stará Ves n. O.
739 559 472
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Zemní a výkopové práce, odvoz a dovoz materiálu
David Buchta
Na Závodí 322
739 23 Stará Ves n. O.
606 932 294
Zpracoval: Jaroslav Dorotík, hospodář obce
Materiál pro vybudování přípojek je možno zakoupit v kterékoli prodejně stavebnin, jednou
z možností je s ohledem na přepravní dostupnost využití odběru materiálu u místní prodejny stavebnin, kde jsou dohodnuty zvýhodněné ceny materiálu (např. roury DN 150, 3 m - 326 Kč, kolena
30° - 93 Kč, roury DN 200, 5 m - 958 Kč) s možností úprav ceny dohodou s majitelem prodejny.

Opravy místních komunikací
V souvislosti s postupným dokončováním stavby kanalizace a úpravy koryta řeky Ondřejnice budou postupně prováděny i opravy dotčených a poškozených komunikací. Dokončení oprav předpokládáme do konce měsíce května. V současné době je již uzavřena smlouva na výstavbu nového
mostu u hasičárny s předpokládaným termínem realizace květen – červen.
Aktuální postup oprav komunikací:
• Proběhlo frézování a pokládka živičného krytu krajské silnice na ulici Zámecké.
• Probíhá doplnění výkopové rýhy na ulici Mlýnské.
• Byla zahájena oprava komunikace od restaurace U Mlýna po první most položením základní
5centimetrové vrstvy, dokončení finální vrstvy je naplánováno do konce měsíce dubna.
• Pokládka podkladové vrstvy o šířce 3,5 m bude pokračovat po ulici Ve Vrbí směrem ke Kolkovu mostu a dále k hasičárně.
• V průběhu týdne od 18. 4. bude pokládán asfalt (základová vrstva) k Rynku a bude zahájena
oprava povrchu na ulici D. Růži a Štěpnici.
• Po položení podkladové vrstvy základního asfaltu budou vyzvednuty kanalizační poklopy
o 5 cm a bude provedena finální úprava.
O dalším průběhu prací na opravě komunikací budete průběžně informováni prostřednictvím
webových stránek obce www.staraves.cz.
U všech jmenovaných komunikací bude provedena oprava horního živičného krytu vozovky,
a to v celé její šířce. Sjezdy k rodinným domům a pozemkům z komunikací ovšem nejsou do těchto
oprav zahrnuty. Zřizovateli těchto sjezdů jsou majitelé přilehlých nemovitostí a případná oprava
napojení je možná pouze v jejich režii.
K případným opravám sjezdů k nemovitostem je možné využít přímo pracovníků firmy Strabag,
kteří provádějí opravy veřejných komunikací. S firmou byla pro naše občany předběžně dohodnuta
zvýhodněná jednotková cena opravy sjezdů. Způsob technického řešení a termíny realizace budou
závislé na osobním jednání vlastníků nemovitostí s pracovníky firmy a na technických možnostech
v konkrétním místě. Zodpovědnou osobou za firmu Strabag je ing. Tibor Mrázek, zprostředkovatelem a koordinátorem schůzek bude p. Jiří Novobilský (tel. 725 168 484).
Ing. D. Dvořák, Ing. Radislav Folta
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Co říci na závěr?
Z výše uvedených informací je zřejmé, že nejrozsáhlejší stavba v dějinách naší obce se již chýlí ke
konci. Věříme, že ještě těch pár měsíců do dokončení finálních terénních úprav překonáte a že i Vy
realizací přípojek přispějete k plné funkčnosti nové splaškové kanalizace.
Kde hledat informace ke kanalizaci a opravě komunikací?
• Staroveský zpravodaj (k dispozici i elektronicky na webových stránkách obce).
• K výstavbě přípojek, dojednávání sjezdů – p. Jiří Novobilský, tel. 725 168 484
• K výstavbě přípojek (oprávněná osoba ke kontrole přípojky před záhozem potrubí) a provozování kanalizace - p. Tomáš Daněk, tel. 739 588 676
• Webové stránky obce www.staraves.cz, oddíl Aktuality
• Webové stránky obce www.staraves.cz, oddíl Výstavba kanalizace (obchodní podmínky,
smlouva o odvádění odpadních vod do kanalizace, plná moc obci, souhlasy vlastníků – sousedů,
nákresy připojení a záhozu)

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2011
I. liga

ženy

10. 4. 2011 10:30
1. NH Brno

dorostenci

st. žačky

D

Rokytnice
16. 4. 2011 15:00

17. 4. 2011 9:30

Opatovice V

Chropyně Ž V

Vítkovice V

23. 4. 2011 16:00

24. 4. 2011 9:00

D

Kokory

24. 4. 2011 10:30
Příchovice

Svinov

V

7. 5. 2011 16:00
Čakovice

V

D

Studénka D B D
7. 5. 2011 13:00
Studénka D A D

1. 5. 2011 13:30
Svinov

V

7. 5. 2011 14:30
Svinov

D

D

Chropyně

V

Rokytnice

V

28. 5. 2011 13:30

V

Vítkovice V
29. 5. 2011 14:30
Chropyně D V

Svinov

D

23. 4. 2011 14:30

ml. žáci

Studénka

D

29. 5. 2011 14:30
Kokory

V

5. 6. 2011 11:00
Albrechtičky D

16. 4. 2011 9:00
Studénka

V

23. 4. 2011 9:00
Chropyně

V

16. 4. 2011 9:00
Vítkovice

D

23. 4. 2011 10:00
Chropyně

V

30. 4. 2011 10:00
Svinov
30. 4. 2011 9:00
Rokytnice

D

7. 5. 2011 11:00
Studénka

D

D

V

7. 5. 2011 14:30
Osek

8. 5. 2011 14:30
Rokytnice

V

14. 5. 2011 10:30
Vítkovice

21. 5. 2011 9:00
Svinov A

V

28. 5. 2011 11:00
Svinov B

D

29. 5. 2011 12:00
Rokytnice V
4. 6. 2011 11:00
Svinov B

V

30. 4. 2011 9:00

V

V

Svinov
7. 5. 2011 10:00
Studénka

D

V

7. 5. 2011 13:30
Osek

V

8. 5. 2011 13:00
Svinov

D

14.5.2011 8:30

Chropyně D
22. 5. 2011 17:00

V

16. 4. 2011 10:00

15. 5. 2011 14:30

Vítkovice Ž V

22. 5. 2011 11:00
Nýřany

23. 4. 2011 11:00

Svinov A
14. 5. 2011 12:00

21. 5. 2011 16:00
Přeštice

V

8. 5. 2011 14:00

Plzeň-Újezd V

Dobruška

Studénka

Albrechtičky V
30. 4. 2011 10:00

8. 5. 2011 11:00

15. 5. 2011 10:30

16. 4. 2011 10:00

30. 4. 2011 10:00

D

1. 5. 2011 15:00

ml. žačky

D

17. 4. 2011 10:30

Nezvěstice

st. žáci

10. 4. 2011 9:00

Vítkovice V
21. 5. 2011 10:00
Vítkovice

V

28. 5. 2011 10:00
Rokytnice D
29. 5. 2011 13:00
Studénka

V

4. 6. 2011 10:00
Osek

D

15. 5. 2011 13:30
Chropyně

D

21. 5. 2011 10:00
Svinov

V

28. 5. 2011 8:30
Vítkovice

V

21. 5. 2011 9:00
Vítkovice

V

28. 5. 2011 9:00
Rokytnice

D

29. 5. 2 011 12:00
Studénka

V

4. 6. 2011 9:00
Albrechtičky D
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12. STAROVESKÉ OBECNÍ SLAVNOSTI 2011
FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA – VIII. ROČNÍK (FPFL)
PÁTEK 10. června
17.00
18.00

Vernisáž výstavy: Jiří Bosák – Obrazy
Festival Poodří Františka Lýska - „Staroveské arkády“, koncert
pěveckých sborů na nádvoří zámku

SOBOTA 11. června
10.30
11.15
12.00
15.15

Vystoupení staroveské dechovky Zámecká kapela u zámku. Sraz jezdců,
řazení koní a bryček u zámku. Zámecká zahrada – ukázka lidových
řemesel s prodejem.
Slavnostní fanfáry z věže zámku, „Slovo vrchnosti k poddaným“,
vyplácení selských synků.
Spoluúčast: LSPT Ondřejnica, Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves
„Jizda kole obila – slavnostní objezd veškerých hranic staroveských“
- odjezd měr Horní konec.
Zakončení jízdy u zámku.

Program na pódiu u zámku
14.00
15.30
18.00
20.00
21.00

Festival Poodří Františka Lýska – vystoupení dětských folklorních
souborů
Obecní slavnost - divadelní představení košateckých dětí - pohádka
Čert a Káča. Vystoupení dětí mateřské školy, základní školy,
Starovjáčku, tanečních kroužků
Koncert – vystoupení kapely STANLEYDIXIE z Kopřivnice
Country kapela Paďouři
Ohňová show – SHŠ Keltik

Program na nádvoří zámku
19.30 FPFL – vystoupení folklorních souborů, beseda u cimbálu

Vstup na všechny akce zdarma.
VIII. ročník festivalu Poodří Františka Lýska se koná ve spolupráci
s Folklorním sdružením České republiky
a s finanční podporou Moravskoslezského kraje
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PETR PALAGYI
Dovoz stavebních materiálů, štěrků, písků,
zásypových hmot, strusky, dřeva, uhlí.
Odvoz suti, zeminy vozidlem Avia.
Na Posmykově 694, 739 23 Stará Ves n. O.
Telefon: 739 559 472

Firma
David Buchta

Nabídka materiálu - stavba kanalizace v obci
DN 150
roury

Kč
1m

164

2m

277

3m

326

5m

550

redukce 150/100

nabízí zemní výkopové

kolena

práce přípojek kanalizace,
plynu, vody, výkopy
základů, srovnávání
pozemků apod.

70
15º

81

30º

93

45º

93

87º

114

DN 200
roury

1m

250

2m

450

3m

Odvoz i dovoz materiálů.

Na Závodí 322
739 23 Stará Ves n. O.
Telefon: 606 932 294

5m

958

15 m

176

30 m

183

45 m

193

87 m

231

Stavebniny FELIX,
Stará Ves nad Ondřejnicí
tel.: 602 580 133

Pro stavebníky kanalizace
je možná úprava ceny dohodou!
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