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MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV – 3/2005

INFORMACE O KANALIZACI
Proč kanalizace?
Važme si toho, že žijeme právě na Vranově. Jednou z největších výhod, které bydlení zde
přináší, je čisté prostředí. Neničme si jej proto, když v něm sami žijeme.
Kterákoli domácnost a vlastně každý z nás produkuje odpad. Pevný, tekutý, plynný.
S pevným odpadem (obaly, plastové lahve, popel) jsme se již naučili velmi dobře zacházet
a určitě se mezi Vámi nenajde nikdo, kdo by tvrdil opak. Období divokých skládek na
okrajích obce je minulostí a většina z nás se naučila ukládat tento odpad do odpadových
nádob, které se pravidelně vyvážejí. Velmi dobře nám funguje hospodářský dvůr. Dnes to
každý z nás považuje za samozřejmé. Možná byste si vzpomněli na počátky, kdy někteří
občané nesmyslně tvrdili, že žádné odpady nemají.
Pravda, najdou se mezi námi jedinci, kteří mají snahu tento odpad občas zapálit. A to je
náš velký problém. Jsme příliš tolerantní k těm druhům odpadů, které na první pohled
nevidíme. Málokdo si uvědomí, co všechno způsobí, když se pálí plastové lahve nebo
starý nábytek, ale kupříkladu i suchá tráva. Zplodiny vzniklé hořením při nízkých teplotách
znečisťují ovzduší a mají svůj podíl na nárůstu alergií v posledních létech.
Stejné je to s tekutými odpady. Nedá se porovnávat doba před několika lety se
současností. Kdo z vás dnes nemá splachovací záchod? Kdo z Vás se denně neumývá?
Každý má doma vodoměr a vidí, kolik vody odebral. Tato voda, pokud byla odebrána, musí
logicky někam odtéci a v devadesáti procentech odchází kontaminována chemickými
látkami, z nichž většina zatěžuje naše okolí. Septiky které část z nás používá, však
nedokáží tyto chemické látky odbourat. Poradí si s biologickými odpady, ale to nestačí.
Lépe jsou na tom malé domácí čistírny odpadních vod, ale ani toto nestačí.
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Většina domů má jímky na vyvážení a každý z Vás ať si odpoví na otázku: kolik jsem
odebral vody a kolikrát jsem tuto jímku vyvezl? Můžete lhát před ostatními, nelžete si
prosím alespoň před sebou a upřímně si odpovězte. A druhá otázka. Kam vlastně ta
kontaminovaná voda teče? Uvědomuji si, co tím způsobuji?
Ano, nepotřebujeme kanalizaci, šlo to bez ní, půjde to i nadále. Najdou se demagogové
a někteří velmi obratní, kteří Vám vysvětlí, že jít do kanalizace je nesmysl a že oni situaci
s tekutými odpady mají vyřešenou. Není za tím nic jiného, než peníze.
Je to stejné, jako bychom odmítli v roce 1921 elektrifikaci obce. Kolik lidí v té době chtělo
na Vranov zavést elektřinu? Šlo to přece i bez ní.
Jak budeme kanalizaci budovat?
Není možné vybudovat kanalizaci bez finančních prostředků na jedné straně a bez
spolupráce občanů na straně druhé. Obě tyto podmínky spolu souvisí.
Náklady na kanalizaci v naší obci jsou odhadovány na částku cca 80,000.000 korun.
Na tuto částku se snad podaří získat dotaci ve výši 80 % ze státního rozpočtu, ovšem
za podmínky, že této kanalizace bude využívat 90 % obyvatel. Proto není možné postavit
páteřní kanalizaci a poté nechat jednotlivé domy připojit. Nejprve musí mít obec příslib
občanů, že se na tuto kanalizaci napojí. A to je právě cesta, na které jsme nyní – oslovení
vlastníků jednotlivých nemovitostí a otázka na připojení. Proto každá nemovitost dostala
návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace. Není podmínkou tuto smlouvu
podepsat a nechat si prostřednictvím obce zpracovat projekt na kanalizační přípojku
k páteřní stoce, každý občan si může tuto dokumentaci nechat zpracovat individuelně
včetně stavebního povolení. Obci záleží především na tom, aby každý z Vás dal písemné
vyjádření, že se ke kanalizaci připojí.
Pro názornost je zde uveden časový harmonogram budování kanalizace v obci Vranov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ekonomické vyhodnocení projektu vybudování kanalizace ............................. únor 2004
revize projektové dokumentace ................................................................podzim r. 2004
besedy s občany......................................................................................počátek r. 2005
příprava kanalizace, vytyčení trasy, zpracování projektové
dokumentace páteřních rozvodů................................................... duben až červen 2005
jednání s vlastníky dotčených pozemků, získání souhlasu ........... duben až červen 2005
vlastní realizace ...................................................................................... rok 2007 - 2009
vybudování čističky................................................................................. rok 2007 - 2009
napojení jednotlivých domácností................................................. průběžně 2007 - 2009
uvedení do provozu ................................................................................ nejpozději 2009

Kolik to bude stát?
Je jasné, že všechno má svoji cenu, proto i kanalizace bude něco stát a dotkne se
každého z nás. Zde je příklad, kolik zaplatí každá domácnost za kanalizaci:
1. zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení ................. 4900Kč
2. realizace přípojky – individuální a nedá se vyčíslit.
Počítá se 2 až 4 tis za běžný metr, realizováno dodavatelsky. Pokud si

2

3/2005

výkopy připraví domácnost sama, cena se automaticky ponižuje o tuto
částku.
3
3. vlastní provoz .......................................................................... cca 4,- Kč /m bez odpisu
...............................................................................................cca 11,50 Kč/m3 vč. odpisu
(v Brně v r. 2003 bylo 22,- Kč/m3)
Jak se kanalizace dotkne občanů?
Budování a poté provoz kanalizace se dotkne každého. Někoho méně, někoho více.
Nejprve v podobě různých omezení při vlastní realizaci, poté platbou v podobě stočného
a některých z nás zřízením věcného břemene na vlastním pozemku.
Díky velikým převýšením v naší obci není vybudování kanalizace v naší obci jednoduchou
záležitostí a leckteré požadavky jsou protisměrné. Cílem obce je vést veškeré páteřní
rozvody po vlastních pozemcích. To je sice možné, avšak ne jednoduché!
Příkladem je Žižkov. Zde jsou 2 možnosti:
1. vést páteřní rozvod pouze po obecním pozemku, tj. v cestě. Do této kanalizace se
domy, které jsou pod úrovní této komunikace, budou napojovat pomocí čerpadel
překonávající výškový rozdíl, a to na vlastní náklady
nebo
2. zřídit průchod páteřní stoky kanalizace přes soukromé pozemky na úrovni níže
položených domů; na těchto pozemcích bude poté zřízeno věcné břemeno.
Není třeba se tohoto druhého řešení bát. Věcné břemeno spočívá ve zřízení ochranného
pásma v šířce 2 metrů a umožnění vstupu na pozemek v případě poruchy.
Tím by se podařilo se beze zbytku odstranit jakékoliv přečerpávání splašků
z přípojek z níže položených domů, případně z větví hlavního řádu.
Co se stane, když se do kanalizace nepřipojím?
Povinnost připojení ke kanalizaci, pokud je v obci vybudována a toto připojení lze technicky
realizovat, vyplývá pro každého z nás ze zákona
Většina z nás chápe, že vybudování kanalizaci v naší obci je nezbytné a připojení na
kanalizaci je výhodné.
Kterákoli domácnost a vlastně každý z nás produkuje odpad a musí dokladovat, jak s tímto
odpadem nakládá. Již v současné době má obec právo po majitelích nemovitostí
požadovat doložení, jak s tímto odpadem nakládá. Kupříkladu, kolikrát do roka vyváží
jímku. Není proto problémem na základě odpočtu vodoměru spočítat, kolikrát musí být
jímka vyvezena a poté požadovat doklady od vyvezení.
Pokud majitel nemovitosti tyto doklady nepředloží, vystavuje se tak možnosti zahájení
správního řízení.
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Nejčastější dotazy z řad občanů:
Dotaz:

Já se na kanalizaci napojím, až budu vidět kudy půjde

Jak je již vysvětleno výše, obec dostane dotaci od státu, pokud se na kanalizaci připojí
nejméně 90 % domácností. Není proto možné vybudovat nejdříve páteřní rozvod a poté
řešit přípojky. Musí to jít současně.
Dotaz:

Ve smlouvě není zmínka o čistící šachtě. Kdo jí bude platit? Majitel
nemovitosti, nebo obec?

Bod č. 4 „Smlouvy o zajištění projektové dokumentace …“:
„Na vlastní náklady bude stavebník přípojky hradit stavební a montážní práce spojené
s realizací kanalizace po čistící šachtu včetně úprav vnitřních rozvodů kanalizace v
nemovitosti.”
Tedy hlavní řád vč. čistící šachty platí obec.
Na další dotazy občanů bude odpovídáno při besedách a na Veřejných zasedáních,
případně písemně, pokud budou doručeny na OÚ.
Nejčastější dotazy a odpovědi budou zveřejňovány ve Vranovském zpravodaji.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V obci byly rozmístěny vedle kontejnerů na papír, sklo a plasty také kontejnery na
kartónové krabice od mléka a džusů. Žádáme občany, aby nápojové kartony ukládaly do
těchto kontejnerů. Děkujeme.
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