Co Vás zajímá o kanalizaci a ČOV – dotazy občanů
Proč máme podtlakovou kanalizaci a ne jinou?
V době rozhodování o vhodném typu kanalizace v obci byly odbornými firmami zpracovávány porovnávací
posudky a propočty s doporučením nejvhodnějšího typu.
Gravitační kanalizace, která by byla co se týká provozních nákladů nejlevnější, vycházela vzhledem k rovinatému
terénu v naší obci, písčitému podloží a vyšší hladině spodní vody jako investičně nejnáročnější, neboť by se muselo
kopat do větších hloubek, umísťovat tam potrubí větších průměrů a po určitých úsecích přečerpávacími šachtami
splašky přečerpávat dále. Jedním z hlavních ukazatelů při posuzování žádostí o dotace je poměr investičních
nákladů na jednoho obyvatele obce, což v případě gravitační kanalizace bylo příliš mnoho a šance na získání dotace
byla mizivá.
Tlaková kanalizace, která k odčerpávání odpadní vody z jednotlivých objektů využívá čerpadlo umístěné přímo v
šachtě, je, co se týká odpadního potrubí, podobná podtlakové kanalizaci. Rozvody jsou uskutečňovány potrubím
menších průměrů v menších hloubkách. Provozní náklady tohoto systému však byly vyšší a další nevýhodou byla
poruchovost čerpadel umístěných přímo ve splašcích a nutnost přívodu elektrické energie z připojeného objektu k
šachtě.
Podtlaková kanalizace byla pro naši obec vyhodnocena jako nejvhodnější a realizována byla v kombinaci s
gravitačními částmi v místech, kde to bylo vhodné (od kulturního domu k zámku) nebo nutné (napojení více
objektů do jedné podtlakové šachty).
Proč máme tak vysokou cenu stočného? Kdo ji určil?
Výše stočného byla stanovena na základě finanční analýzy celého projektu budování kanalizace a ČOV v obci a
vycházela z kritérií dotačního titulu, ze kterého byla výstavba podporována. Stočné musí pokrýt nejen provozní
náklady na likvidaci odpadních vod, ale i tvorbu tzv. fondu obnovy (finanční rezerva na výměnu technologie
ČOV), což u některých starších kanalizací a ČOV v jiných obcích není. Původní výše stočného byla stanovena na
87,85 Kč/m3 včetně DPH. Po žádostech obce o snížení vlivu inflace zakalkulované ve stočném a o snížení výše
stočného na úroveň hranice Sociálně únosné ceny pro Olomoucký kraj pro rok 2016 (součet vodného a stočného
86,01 Kč/m3 bez DPH), byla konečná výše stočného, stanovená Státním fondem životního prostředí, upravena na
konečných 49,49 Kč/m3 bez DPH (56,91 Kč včetně DPH). Tuto cenu stočného je obec povinna od občanů a dalších
subjektů vybírat. Zastupitelstvo obce si je vědomo, že je cena vyšší než v okolních obcích, proto se rozhodlo zrušit
poplatek za odpady. Tento poplatek by činil 500 Kč/osobu/rok. Propočteme-li úsporu na poplatku za odpady do
výše stočného, tak se pak skutečné náklady na stočné mohou pohybovat v závislosti na spotřebě vody v domácnosti
nejčastěji v rozmezí 25 – 45 Kč/m3 včetně DPH. Např. u čtyřčlenné domácnosti s průměrnou spotřebou vody
140m3 za rok činí faktická cena stočného po započtení úspory na poplatku za odpady 42,60 Kč/m3 včetně DPH.
Jsou domácnosti, kterým vychází přepočtená cena stočného pod 25 Kč/m3 včetně DPH, v ojedinělých případech se
dá na stočném i „vydělat“. Po kolaudaci v srpnu letošního roku přešla kanalizace a ČOV ze zkušebního do trvalého
provozu. Na základě analýzy skutečných provozních nákladů a vybraného stočného bude vyhodnocena
postačitelnost výše stočného a pokud to bude možné, nebrání se zastupitelstvo obce dalším kompenzačním úlevám.
Nutno ještě podotknout, že vybrané stočné zůstává obci, slouží k pokrytí provozních nákladů a tvorbu fondu
obnovy, jak již bylo uvedeno výše.
Co se stane, když se nepřipojím k nové kanalizaci?
Každý, kdo produkuje odpadní vody, je povinen při jejich vypouštění do vod povrchových (vodní tok) nebo
podzemních (vsakování) dle zákona 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) zajišťovat jejich zneškodňování
v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Přímé vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních je zakázáno. Toto povolení mohou mít někteří majitelé domovních čistíren
odpadních vod a po dobu jeho platnosti nemusí odpadní vody vypouštět do obecní kanalizace a mohou je
likvidovat v souladu s tímto povolením. Druhou možností, kdy nemusí být odpadní voda vypouštěná do obecní
kanalizace je, že je akumulována v bezodtokové jímce a producent těchto odpadních vod je povinen zajistit jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s výše uvedeným
zákonem. V praxi to znamená jejich pravidelné vyvážení do čistírny odpadních vod, což musí být doložitelné pro
veškerou odpadní vodu. V těchto případech, kdy jsou odpadní vody likvidovány v souladu s vodním zákonem bez
vypouštění do obecní kanalizace, nemusí být hrazeno stočné. Naprostá většina domácností a objektů však likviduje
odpadní vody vypouštěním do obecní kanalizace. Vypouštění do původní kanalizace je v rozporu s vodním
zákonem, neboť obci k 31.12.2015 skončilo povolení k jejímu užívání pro odpadní vody a může sloužit pouze pro
vody dešťové. Pokud by někdo dál vypouštěl odpadní vody do této kanalizace, hrozí obci a hlavně tomu, kdo do ní
odpadní vody vypouští, značné finanční postihy. Pokud by se přesto nějaký takový nezodpovědný producent

odpadních vod našel, musela by to obec nahlásit příslušným orgánům, kteří s ním pak zahájí správní řízení a uloží
sankce v souladu se zákonem. Proto je nutné, aby veškeré odpadní vody byly vypouštěny do nové oddílné
splaškové kanalizace.
Proč musím zaplatit stočné, když jsem se ještě nepřipojil?
Stočné je poplatek státu (obci) za likvidaci odpadních vod. Pokud někdo likviduje odpadní vody bez vypouštění do
obecní kanalizace (v souladu s vodním zákonem) a je schopen to v plné míře prokázat, nemusí stočné platit.
Co se mi stane, když nezaplatím fakturu za stočné?
Dlužník se vystavuje standardnímu procesu vymáhání pohledávky, který může vést až k exekuci.
Kam odtéká voda z ČOV?
Do Morávky, a to výtokem u mostu na Věrovany.
Kam se budou vyvážet kaly z ČOV?
Na ČOV v Přerově - Henčlově.
Proč musím platit stočné i za vodu spotřebovanou v bazénu, když tu do kanalizace nevypouštím? Nebo za vodu
spotřebovanou k zalévání, mytí auta atd.?
Podle vodního zákona je i voda vypouštěná z bazénu odpadní vodou, neboť má změněnou jakost (složení, teplotu).
Bez příslušného povolení tedy nesmí být vypouštěna do povrchových nebo podzemních vod, jak již bylo
vysvětleno. Správně by tedy i tato voda měla končit na ČOV.
Co se týká vody spotřebované bez vypouštění do kanalizace (zalévání, mytí auta ...), tak k posuzování možnosti
odečtu ze stočného vydal úsek vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR výklad následujícího znění: „Jeli prokazatelné, že množství takto spotřebované vody přesáhne množství větší než 30 m3 ročně, zjistí se množství
vypouštěné odpadní vody do kanalizace odborným výpočtem dle technických propočtů předložených odběratelem
nebo měřením. Zároveň je možná i dohoda mezi provozovatelem a odběratelem o způsobu zjišťování množství
vypouštěné odpadní vody. Pokud odběratel provozovateli prokáže, že bez vypouštění do kanalizace spotřebuje
ročně více než 30 m3 dodané vody, lze množství vody nevypuštěné do kanalizace vyjmout ze zpoplatnění za
odvádění odpadních vod.“ Dle tohoto výkladu tedy množství vody nevypouštěné do kanalizace v objemu do 30 m3
za rok nelze ze stočného odečítat.
Jak zjistíte, že vypouštím do podtlakové kanalizace i vodu ze studny, když to nepřiznám?
Lze to zjistit kontrolou vnitřní kanalizace v objektu nebo pomocí monitoringu zabudovanému v podtlakových
šachtách.
Kde jste si „vycucali“ ta směrná čísla?
Směrná čísla spotřeby vody jsou dána vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích. Používají se v případech, kdy je v objektu využívána i voda z jiných zdrojů než
měřeného veřejného vodovodu.
Kdo a kdy spraví chodníky, vjezdy...
Obec v rámci reklamace ještě bude po realizačních firmách požadovat uvedení míst dotčených stavbou do
původního stavu. Jsme si však vědomi toho, že došlo k narušení chodníků, vjezdů a dalšího prostranství kolem
domů i při připojování jednotlivých nemovitostí a dalších s tím souvisejících pracích, za což firmy nemusí cítit
odpovědnost. Hledáme proto možnosti získání prostředků na tyto opravy z dostupných dotačních titulů i vlastních
zdrojů. V rámci Místní akční skupiny Hanácké království, které je naše obec členem, je v příštím roce plánována
podpora právě této oblasti.

