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Milí spoluobčané,
léto je sice v plném proudu a během prázdnin Zpravodaj běžně nevychází, ale
protože intenzivně běží práce na kanalizaci a z vašich řad jsou na nás směřovány
četné dotazy, rozhodli jsme se pro vydání tohoto mimořádného letního čísla, které
bude celé věnováno pouze výstavbě kanalizace a problémům s tím spojeným.
Vaši zastupitelé.

Změna stavebního dozoru
Ke dni 30. 6. 2013 se zastupitelstvo obce rozhodlo provést změnu technického dozoru naší stavby. Rozhodli jsme se
posílit náš tým o zkušeného "vodaře" pana Ing. Faiferlíka. Ing. Honéger k tomuto datu končí svoji činnost na naší stavbě.
Kanalizační šachty
K některým přípojkám, které mají větší délku než 10m nebo jsou zalomené, bude nutno dle projektu dodat revizní kanalizační šachtu. Ve chvíli, kdy budou hotovy všechny projekty kanalizačních přípojek (30. 9. 2013), bude jasné, kolik
takových šachet bude v obci nutno použít. Domluvili jsme tedy se společností ČEVAK možnost hromadného nákupu
těchto šachet. Slíbená úspora nákladů by se měla pohybovat od 35 do 45 procent podle množství těchto šachet. Závazné
objednávky občanů k nákupu těchto šachet budeme řešit v říjnu 2013.
Jak postupují práce na hlavním páteřním kanalizačním řadu
Hlavní kanalizační řad je ta největší roura, do které se později napojí jednotlivé přípojky. Výstavba hlavního řadu se
nám pomalu blíží ke konci. Jednotlivé větve hlavního kanalizačního řadu budou hotovy nejpozději k 30. 9. 2013.
V současné době zbývá dodělat oblast na Bayerce (od restaurace dál), spojka ke "kasárnám" a část od KD směrem na
Dobřany. Termín konec září bude velmi pravděpodobně dodržen.
Přípojky
Jednotlivé přípojky můžeme rozdělit na veřejnou část a na část, která se nachází na pozemcích jednotlivých zájemců o
připojení. Přípojky na veřejných částech se budou řešit v jednotlivých etapách. První etapou, kterou bychom rádi stihli
ještě v roce 2013, jsou přípojky, které nějakým způsobem zasahují do veřejné komunikace, respektive té části, kterou
spravuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK). To je část od cedule Vstiš na příjezdu od Dobřan až k restauraci na Bayerce. V tomto úseku budou nové přípojky budovány prioritně, neboť komunikace musí být opravena do
30. 10. 2013. Ostatní veřejné části přípojek budou budovány dle počasí i po tomto datu, popřípadě na jaře 2014.
Přípojky na pozemcích jednotlivých žadatelů o připojení mohou vznikat dle připravované
dokumentace, která bude kompletně hotova 30. 9. 2013. Pokud jsme vás ještě nekontaktovali za účelem zaměření přípojky na vašem pozemku, nezoufejte. Pravděpodobně k tomu dojde
do konce měsíce srpna. Pokud by vás nikdo nenavštívil ani po tomto datu, volejte prosím.

Harmonogram spouštění kanalizace

Z čeho se bude počítat stočné?
Jak obec zjistí množství odpadních vod vypouštěných do nové kanalizace? Dle sdělení firmy ČEVAK je zjištění snadnou záležitostí. Nejjednodušší je zjistit množství odečtem vodoměru z přípojky na vodu. Pokud taková přípojka v nemovitosti není, je množství stanoveno buď dle normovacích tabulek dle počtu obyvatel v domácnosti, nebo pomocí
vodoměru namontovaného na vstupu vody do domácnosti ze studny. Takový vodoměr však správce sítě nehradí, musí
si ho nainstalovat každý sám a taktéž musí být tento vodoměr měněn dle normy, tedy alespoň jednou za šest let. A pokud používám obě vody? Pak musím mít dva vodoměry, jejichž součtem dostanu množství pro stočné. Pokud bych
chtěl prokázat, že část vody ze studny nekončí v kanálu, ale na zahradě při zalévání, pak bych musel opět vodoměrem
toto množství měřit a odečítat od celkového změřeného množství na vstupu do nemovitosti. V praxi by to tedy znamenalo mít celkem tři vodoměry, z toho dva, které si musím zaplatit sám. Je otázka, zda se takový postup vyplatí, či je
jednodušší platit tabulkovou hodnotu.
Jak bude stočné vysoké?
Přesnou výši stočného zatím nelze přesně určit. Důvodem je, že koncesní řízení na budoucího provozovatele kanalizace
teprve proběhne - plánováno je na září až listopad 2013. Do té doby nelze spolehlivě vypočítat cenu stočného, která se
skládá z několika částí. Hlavní částí je platba za kubík (m3) vody, kterou předáme k vyčištění do Dobřan. Jednáním
mezi městem Dobřany, společností ČEVAK a naší obcí bylo stanoveno, že ČEVAK bude počítat naší obci stejné přímé
náklady jako městu Dobřany. Město Dobřany nepožaduje jakkoli tuto částku navyšovat a tato částka je 12,18 Kč za
kubík. K této částce je nutno připočítat budoucí cenu za provozování naší kanalizace (zisk budoucího provozovatele).
Tuto část bohužel ještě neznáme a je odvislá od koncesního řízení, které teprve proběhne. Třetí částí je zákonem stanovená povinnost pro obce tvořit výběrem stočného jakýsi fond, který by "spořil" na náhradu díla po skončení životnosti
právě budované kanalizace. Je otázka, kolik peněz bude chtít toto i všechna další zastupitelstva uspořit za dobu následujících šedesáti let. Součet všech tří položek určí konečnou cenu stočného. Předpoklad je, že by měla být podobná, jako
cena stočného v nedalekých Dobřanech.
Kdy bude nejlepší se ke kanalizaci připojit?
Podle posledních harmonogramů je ideální doba pro připojení duben až květen 2014. V tu dobu by měl být hotov projekt všech přípojek včetně stavebního řízení a hlavní řad by měl být zkolaudován a připraven odvádět splašky do Dobřan.
Práší stále a pořád…
I přes to, že se občasným kropením snaží zhotovitel stavby snížit její prašnost, stále to není ono. Po urgenci došlo i na
zametání (a kropení zároveň). Ani po té to není ono. A tak všichni bohužel díky suchému počasí trpíme zvýšenou prašností. Věřte, že nám to na obci není lhostejné, práší se i u nás doma. Je to bohužel daň za zhotovení stavby. Doufejme,
že alespoň občas zaprší…
Chcete se na cokoli zeptat? Pokusíme se vám odpovědět…
Volejte: 602 569 570 – Libor Oplt
Mailujte: financni@vstis.cz
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