Nadgradnja vodovoda v Radovljici predstavlja
optimalno rešitev za vse uporabnike
V začetku septembra so po terminskem planu zaključili gradbena dela v sklopu
projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop, ki zajema
izgradnjo novega povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica in rekonstrukcijo
vodohrana Ledevnica. Glavni cilj projekta je kakovostna oskrba prebivalcev s pitno
vodo, ki bo pozitivno vplivala na zdravje in splošno kakovost življenja v občini.
www.voda-radovljica.si
»Večina gradbenih del na projektu se je skladno z dogovorjenimi
roki zaključila prejšnji teden,« je
povedal Brane Markelj, odgovorni vodja del projekta iz Gorenjske
gradbene družbe. Do predvidenega zaključka projekta v novembru sledi še nekaj končnih del.
Naslednji teden bodo nadgrajen vodohran Ledevnica priključili na električno omrežje in uredili opremo za telemetrijski nadzor.
V pripravi je tudi projektna dokumentacija za tehnični pregled
objekta. Novozgrajena infrastruktura bo po zaključku projekta predana v upravljanje Komunali
Radovljica.
V nadaljevanju bodo uredili še
okolico na trasi novozgrajenega
vodovoda Hraše – Ledevnica in
v okolici vodohrana Ledevnica.
V načrtu je tudi ponovna zasaditev dreves na ledeniški moreni
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Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA.

