Obec Písařov, Písařov 80, 789 91

Odpovědi na otázky občanů ke kanalizaci v obci Písařov (březen 2016)
Proč budovat kanalizaci?
Cílem kanalizace obecně je snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod
z komunálních zdrojů a s tím související zvýšení kvality povrchových i podzemních vod.
Dalším důvodem je skutečnost, že obec je od roku 1983 zčásti odkanalizována tzv. jednotnou kanalizací
s vypouštěním bez čistírny odpadních vod. Na tento dnes nevyhovující způsob vypouštění máme
prodlouženou výjimku do roku 2022. Předpokladem pro udělení výjimky byl závazek ke zbudování nové
kanalizace s ČOV.
Každý, kdo se v letních měsících projde kolem potoka, jistě pochopí význam a důležitost kanalizace.
Proč nemůže být v obci gravitační kanalizace?
1) Studie na gravitační kanalizaci byla zpracována již v roce 1994. Na jejím základě se začaly uzavírat
smlouvy s majiteli dotčených pozemků. I přes veškerou snahu se nepodařilo uzavřít smlouvy s vlastníky
pozemků na hlavní trase kanalizace (bylo to asi 10 míst v obci, přes která se nedalo projít). Dnešní
legislativa již neumožňuje tzv. "vyvlastnění" pokud existuje náhradní řešení, což existuje - to jsou právě
přečerpávací stanice a odkanalizování části obce tlakovou či podtlakovou kanalizací.
2) Vzhledem k velikosti obce a roztříštěnosti zástavby by byla výstavba gravitační kanalizace velice
nákladná – cca. 90.000.000,- Kč. A zde narážíme na problém, že při žádosti o dotaci je počítáno s
ekvivaletními obyvateli (EO). Pro potřeby získání dotace je za ekvivalentního obyvatele považován počet
trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci. Dostaneme se na cca 600 obyvatel. Při žádosti
o dotaci se bodově hodnotí efektivnost, resp. nákladovost vynaložených prostředků. Náklad, který je větší
než 90.000,- Kč/ EO je důvodem pro zamítnutí dotace. Tzn. že hranicí pro získaní dotace je v našem případě
54.000.000,- Kč. (viz samostatná příloha – dokument HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020)
Bez dotace nelze kanalizaci postavit.
Musím se na kanalizaci připojit? Může obecní úřad uložit vlastníkům nemovitosti, povinnost
připojit se na kanalizaci? Co se stane, když jako vlastník odmítnu se připojit na kanalizaci?
Povinnost připojit se kanalizaci, uloženou vydaným pravomocným rozhodnutím obecního úřadu v přenesené
působnosti podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích, má vlastník stavebního pozemku nebo
stavby, na které vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody ve stanovené lhůtě, a to bez ohledu na
existenci řádně povolené stavby (např. suché jímky, čistírny odpadních vod), jejímž prostřednictvím dosud
k likvidaci odpadních vod docházelo (více viz příloha Výklad MZe ČR).
V jakém časovém horizontu bude kanalizace budována? Jaký je harmonogram prací?
Časový horizont nelze určit, je závislý na dokončení projektu, získání stavebního povolení a hlavně přidělení
dotace pro vybudování kanalizace. Jak bylo uvedeno výše, pouze z rozpočtu obce kanalizace realizována
nebude.
Při „ nejoptimističtější“ variantě, tzn. přidělení dotace v roce 2017 je stavba naplánována na 10/2017 až
10/2018.
Stavba začíná stavbou ČOV a hlavních řadů. Po zkolaudování ČOV se postupně napojují jednotlivé
nemovitosti a probíhá zkušební provoz (cca 6 měsíců). V rámci zkušebního provozu se stočné neplatí.
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Jak budou vypadat vlastní čerpací jímky u domů? Jaká budou v jímkách čerpadla?
Čerpací jímka je plastová nádoba válcovitého tvaru o průměru 60 – 80 cm a výšce 200 – 220 cm. Nádoba je
samonosná, tzn. že ji stačí obsypat zeminou. V místech s vysokou hladinou spodní vody je nutné spodní část
nádrže zabetonovat. Do nádoby vtéká odpadní voda z domu. Po dosažení pracovní hladiny dochází k sepnutí
vřetenového čerpadla s mělnícím zařízením a odčerpání jímky na úroveň spodní hladiny. Na odtokové
armatuře je pojistný ventil, zpětná klapka a kulový ventil pro uzavření odtoku při údržbě čerpadla. Součástí
jímky je ovládání čerpadla, jež je kombinací plováků (minimální a maximální hladina) a elektrody (pracovní
hladina). Čerpadlo se spíná po doteku hladiny a elektrody, je časově nastavené na odčerpání daného
množství. Při poruše časového spínače čerpadlo vypne spodní plovák minimální hladiny. Při poruše
elektrody čerpadlo zapne horní plovák maximální hladiny. S těmito stavy vždy dochází ke světelné
signalizaci poruchy. Ovládací, kontrolní a jistící elektroinstalace je vložena do malé rozvaděčové skříňky,
která se umisťuje zpravidla na budovu. Je možno i do sloupku. Součástí ovládání může být i počítadlo
spotřeby energie, či GSM modul pro hlášení poruch. V současné době nevíme jaký typ čerpadla či jímky
bude v obci instalován, neboť to určí až výběrové řízení. Můžeme požadovat jen parametry, které ovšem
nesmí být diskriminační, tzn. že by například zvýhodňovaly
nějakého konkrétního dodavatele.
Níže přikládáme informační materiál od různých dodavatelů
čerpacích jímek a vřetenových čerpadel pro tlakovou
kanalizaci. Všechny jsou výrobky českých firem a je
předpoklad, že některý z nich bude instalován i v našem
případě.
Rovněž přikládáme technický výkres příkladu napojení
čerpací jímky. Čerpadla je možné dodat v provedení 380 i 220
V. U jednofázových je však díky vyššímu zatížení
předpokládaná nižší životnost. Pokud někdo nechce zasahovat
do fasády, je možné vést kabel z přípojkové skříně v liště přes
chráničku do sloupku.
V případě že bude nutné jímku instalovat do obslužné
komunikace či parkovacího stání, je možné vybavit čerpací
jímku poklopem pro třídu B125 - pro pojezd osobních aut.
Příklady výrobců vřetenových čerpadel s řezacím ústrojím:
http://www.regaplast.cz/cerpadla/vretenove-cerpadlo-norialuca
http://www.presskansystem.cz/index.php?page=system_cerpa
dlo
http://www.tlakovakanalizace.cz/cerpadla-c5
http://www.tlakovakanalizace.cz/ovladaci-automatiky-c4/
(Příklady jímek, čerpadel, způsobu elektroinstalace – viz příloha)

Jaké budou náklady na provoz čerpadla?
Směrná čísla roční potřeby vody vydaná MZe ČR uvádějí roční potřebu vody na osobu ve výši 35 m3.
Hodnoty čerpadel se pohybují od 0,9 l/s po 0,45 l/s (garantovaný minimální výtlak). Přikloníme-li se k horší
variantě – tzn. 0,5 l/s pak můžeme stanovit tento propočet:
35000 : 0,5 = 70 000 sekund : 3600 = 19,45 hodin x 1,1 kW(příkon čerpadla) = 21,4 kWh při průměrné ceně
4 Kč/kWh = 85, 60 Kč/osobu a rok resp. 2,45 Kč/m3.
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Proč nebude ČOV pod Kocandou, ale v zástavbě v dolní části obce?
Pod Kocandou byla ČOV projektována pro potřeby gravitační kanalizace. Vzhledem k faktu, že tlaková
kanalizace nevyžaduje ČOV v nejnižším místě můžeme umístit kanalizaci na vlastní pozemek (odpadá
nutnost odkupu pozemku). Stávající pozemek pro umístění ČOV sousedí s komunikací, vedením NN a
vodovodem v dosahu několika metrů oproti nutnosti budovat delší kanalizaci, obslužnou komunikaci,
vodovod a elektropřípojku cca 200 metrů pod Kocandu. Předpokládaný náklad na výše uvedené byl
3.000.000,- Kč (bez výkupu pozemku).
Jak bude technologie ČOV?
Navrhovaná čistírna byla vyvinuta ve spolupráci s
Technickou univerzitou Graz, prof. Wolfbauerem a
výrobcem technologie firmou BOKAN se sídlem v
Grazu. Stavební i technologická část jsou dodávány
českými firmami. Technologie je v našem případě
dodávána firmou LIHOVAR HRABOVÁ s.r.o.
(foto: ČOV Dubicko).
Popis technologie čistírny najdete na webových
stránkách:
http://www.nerezvyroba.cz/cistirny-odpadnich-vod

Kdo kreslí projekt na kanalizaci, jak byla firma vybrána?
Projektovou dokumentaci zpracovává firma Promed Brno, která zvítězila ve výběrovém řízení na
projektovou kanalizaci v roce 2015. Do výběrového řízení bylo přihlášeno 12 firem. Nejbližší realizované
stavby vítězné firmy – kanalizace a ČOV Jindřichov, ČOV Dubicko, ČOV Bohuslavice.
Proběhne beseda s projektantem?
Ano, beseda pro veřejnost se zástupcem firmy Promed Brno proběhne v první polovině roku 2016. Besedy
se zúčastní i dodavatel systému tlakových kanalizací.
Jaká je předpokládaná cena kanalizace? Jaké budou celkové náklady při počáteční investici?
Cena se stanovuje na základě kompletního projektu. Rozpočet projektu se stanovuje tabulkově. Tato cena se
při výběrovém řízení většinou sníží o cca 10 -15 %. Kriteriem pro výběrové řízení nemusí být jen cena ale i
další ukazatele, např. záruka, doba plnění atd. V našem případě se předpokládaná cena pohybuje kolem
40.000.000,- Kč – 45.000.000,- Kč.
Kdo bude hradit revize, údržby a opravy zařízení? Kdo bude hradit revizi čerpadla?
S omezenou životností technologického vybavení (čerpadel) po určité době je nutná nová
investice do tohoto vybavení – oprava, příp. výměna. Po dvou až třech letech lze objednat
servisního pracovníka, který kromě pravidelné roční údržby změří i izolační stav čerpadla a
zreviduje elektroinstalaci. Kdo hradí náklady?
Revize, opravy a údržbu bude provádět obec. Náklady na uvedené práce budou občané hradit v rámci
stočného. V případě opakovaných závad na stejném místě způsobených nedbalostí uživatelů bude servisní
poplatek účtován tomu, kdo závadu způsobil.
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Kolik bude majitel nemovitosti hradit za vybudování kanalizační přípojky?
Uvádíte, že průměrná cena jedné přípojky bude 50 tis. Kč. Bude tedy obecní zastupitelstvo
rozhodovat o finanční spoluúčasti majitelů nemovitostí na jednu přípojku. Přispěje stát či
obec?
Musím k přípojce jako vlastník nemovitosti zajistit na své náklady připojení k čerpací šachtě?
Jaké práce si budu muset udělat sama jako majitel nemovitosti?
Připojení ovládací automatiky na elektrickou energii z nemovitosti k ovládací skříni si zajistí
majitel nemovitosti?
Kanalizační přípojku včetně jímky a vystrojení u trvale bydlících občanů hradí obec. Majitel nemovitosti si
zajišťuje pouze přepojení ze stávajícího zařízení do čerpací jímky a rovněž přívod elektrické energie (s
odpovídajícím jištěním) do ovládání čerpadla. V případech, kdy bude majitelem osoba, která není vzhledem
ke svému věku či zdravotnímu stavu schopna tyto práce vykonat či zařídit sama, pomůžeme tyto práce
zajistit.

Jaká je předpokládaná cena stočného na 1m3?
Na cenu stočného má vliv pořizovací cena kanalizace a následně provozní náklady. Jednoduše řečeno,
účelem je postavit co nejlevněji pro maximální možný počet občanů, následně vyčistit na ČOV co možná
nejvyššího množství vody při co nejnižších nákladech. V námi navštívených obcích se stočné pohybuje
kolem 35,- Kč/ m3 bez DPH. Obec Písařov není plátcem DPH. Výpočet stočného je součástí finanční
analýzy při žádosti o dotaci. Vlastní stočné se pak vypočítává na základě podílu provozních nákladů a
zpracovaného množství odpadní vody, ke kterému se připočítává stanovený koeficient na obnovu
technologií (tzv. Fond obnovy). Náklady na stočné tvoří energie, chemikálie, rozbory, poplatky za likvidaci
kalů, mzdy a náklady na opravy technologií. Poslední dvě položky mají možnost ovlivnit sami občané svým
zodpovědným chováním. Pokud nebudou do kanalizace vylévat nebo vhazovat předměty, které tam nepatří,
nebudeme muset řešit opravy technologií. Stočné je předmětem kontroly ze strany subjektu poskytujícího
dotaci. Je stanoveno cenové rozpětí, od kterého se nelze odchylovat. Nedodržení podmínek stanovených
poskytovatelem může být důvodem k sankcím či vracení dotace. Ceny vodného a stočného v okolí:
Červená Voda: vodné 32,20 Kč (37,03 s DPH), stočné 35,10 Kč (40,37 s DPH)
Štíty: vodné 17,- Kč, stočné 23,- Kč
Ceny vody (vodné a stočné) v ČR najdete na internetových stránkách: http://pravdaovode.cz/cena-vody/
Jak bude stanovena cena stočného v případě, že používám vlastní studnu?
Cena se dá stanovit třemi způsoby. Prostřednictvím vodoměru instalovaném na hlavním přívodu do domu,
instalací odčítacích hodin k ovládání čerpadla nebo paušálem dle směrných čísel roční potřeby vody
vydaných MZe ČR – tzn. 35 m3 na osobu. V řadě námi oslovených obcích je stočné řešeno právě paušální
platbou.
Bude zřízeno věcné břemeno na umístění čerpací jímky, čerpadla a ovládacího zařízení
umístěného v nemovitosti občana?
Ano, výše uvedené je zapotřebí smluvně ošetřit k vydání stavebního povolení a zejména kvůli možnosti
údržby čerpadla pracovníky obce.
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Je možnost, že bude upuštěno od smlouvy o zřízení věcného břemene a bude použita smlouva o
závazku, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, např. na 2 roky?
Není. Tento typ smlouvy nepostačuje k vydání stavebního povolení.

Jakým způsobem se mohou připojit nemovitosti, které nejsou trvale obydleny?
Rekreační objekty či chalupy je obec povinna na základě žádosti majitele nemovitosti připojit pokud je to
technicky možné. Vzhledem k faktu, že pro potřeby získání dotace je za ekvivalentního obyvatele
považován počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci nelze připojení objektů, kde
není nikdo trvale hlášen považovat za uznatelný výdaj. Způsob a výše úhrady za připojení takovéto
nemovitosti bude předmětem jednání zastupitelstva obce.

Co říci závěrem?
Kanalizace nemá být prostředkem toho, jak znepříjemnit občanovi život. Naopak, je to nejkomfortnější
způsob likvidace odpadních vod v souladu se zákonem a s potřebami ochrany životního prostředí.
Doufáme, že přes „porodní bolesti“, které provázejí každou stavbu tohoto charakteru, se společn dobereme
uspokojivého výsledku sloužícího nám všem.
Snažíme se co nejzodpovědněji přistupovat k řešení problémů jednotlivých občanů v souvislosti
s plánovanou stavbou, to samé ale žádáme. Jsme rádi za vstřícný postoj při plánování tras a pomoc při
realizaci těch nejefektivnějších řešení. Jak bylo řečeno výše – čím nižší náklady na stavbu a provoz tím
nižší stočné pro každého z nás.
PŘÍLOHY
Ukázka čerpací jímky s vybavením
Ukázka různých typů čerpadel s popisem technologie
Ukázka čerpací jímky s vybavením
Ukázka ovládací automatiky
Ukázka připojení automatiky a čerpadla
Ukázka pojízdných poklopů, připojení automatiky na sloupku, připojení automatiky na fasádu, ovládací
automatika čerpadla
Schéma napojení rodinných domů na tlakovou kanalizaci
Výklad Ministerstva zemědělství ČR – Povinnost připojení se na kanalizaci
Samostatná příloha – dokument HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
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Ukázka čerpací jímky s vybavením
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Ukázka různých typů čerpadel s popisem technologie
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Ukázka čerpací jímky s vybavením
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Ukázka ovládací automatiky
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Ukázka připojení automatiky a čerpadla
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Ukázka pojízdných poklopů, připojení automatiky na sloupku, připojení automatiky na fasádu,
ovládací automatika čerpadla
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Výklad Ministerstva zemědělství ČR – Povinnost připojení se na kanalizaci
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