Obecní úřad Valtrovice, Valtrovice 7, PSČ 671 28 Jaroslavice
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, tel 515 275 171

Informace občanům , odkanalizování obce Valtrovice
Dne 28. srpna 2013 proběhla veřejná schůze v Kulturním domě ve
Valtrovicích, týkající se stavebního záměru odkanalizování obce Valtrovice.
Předkládáme Vám nabídku na zhotovení projektové dokumentace
kanalizační přípojky firmou VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Zájemci o zhotovení projektové dokumentace, nechť se přihlásí na OU
Valtrovice do 23. září 2013. Občané, kteří se včas přihlásí, mají vyjednanou
zvýhodněnou cenu projektu, a to 2.618,-Kč.
Na obecním úřadě je k nahlédnutí projektová dokumentace obecní kanalizace.
Po přihlášení na OU Valtrovice Vás bude kontaktovat projektant a vyřeší s Vámi
možnost napojení na kanalizaci.
Předpokládaný časový harmonogram:
-

Srpen 2013, obec obdržela rozhodnutí o přijetí dotace
Září až říjen 2013, vypracování realizační dokumentace stavby
Leden až březen 2014 vysoutěžení dodavatele stavby
Květen 2014 zahájení stavby
V druhé polovině roku 2014 postupné připojování občanů na kanalizaci

Dotazy ze schůze:
1. Jsem připojen na obecní vodovod, platím vodné, chci se připojit na kanalizaci.
Budete platit stočné podle spotřeby vody na vodoměru. Cena pro rok 2013 činí 34,70 Kč/ m3.
2. Nejsem připojen na obecní vodovod, využívám vlastní studnu, chci se připojit na
kanalizaci.
Budete platit stočné tzv. paušálem, jež činí 100 litrů / osoba x den. Cena pro rok 2013 činí
34,70 Kč / m3. Znamená to tedy poplatek 3,47 Kč na osobu a den, za měsíc je to cca 105
Kč/osoba.
3. Nejsem připojen na obecní vodovod a chtěl bych se připojit během stavby
kanalizace, jak na vodovod, tak i na kanalizaci.
Je třeba mít projekt, jak na kanalizační přípojku, tak na vodovodní přípojku. Projekt na
vodovodní přípojku si můžete nechat zhotovit současně s projektem kanalizační přípojky.
V tomto případě bude cena projektu o 500 Kč vyšší, tedy 2.618 Kč + 500 Kč. Výkopové

práce pro napojení vody bude třeba v průběhu stavby zkoordinovat s výkopem kanalizační
přípojky. Orientační náklady na vodovodní přípojku: vodovodní šachta, cca 5.000 Kč,
napojení na vodovod cca 10.000 Kč, plus cena za výkopové práce. Následně budete platit
vodné a stočné dle spotřeby vody na vodoměru.
4. Je pro mě výhodné se připojit na kanalizaci přímo při výstavbě kanalizace?
V rámci stavby kanalizace obec hradí část výstavby kanalizační přípojky ve veřejném
prostranství (pod silnicí, chodníkem, v části zeleného pásu). Majitel nemovitosti si hradí
přípojku na soukromém pozemku, jde o výkopové práce a potrubí o průměru 150 mm.
Zřizování nových kanalizačních přípojek po ukončení stavby kanalizace, bude dále plně
hrazeno majitelem nemovitosti.
5. Když se odmítnu napojit na kanalizaci?
Od 1. 8. 2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena povinnost zneškodňování
odpadních vod ze žump, ve kterých se shromažďují odpadní vody z objektů, aby nebyla
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a rovněž povinnost vlastníka žumpy
prokázat na výzvu vodoprávního úřadu zákonnost tohoto zneškodňování. Doložit způsob
likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem lze dokladem o zaplacení o vyvezení
žumpy, smlouvou s provozovatelem ČOV apod. Doklad je nutno uchovávat 3 roky.
Poznámka:
Pokud to není technicky možné, nemusí se majitel nemovitosti na kanalizaci připojit. Jde například o
vzdálené nemovitosti od kanalizace.

6. Bydlím v bytovém domě, jak je to s kanalizační přípojkou?
Pokud bytový dům vlastní obec, kanalizační přípojku zřídí obec. Stočné se rozúčtuje dle
hlavního a podružných vodoměrů.
Pokud je bytový dům v soukromém vlastnictví, část kanalizační přípojky zřídí obec a část si
zřizují vlastníci. Jestliže vlastníci neplatí paušál, stočné si mezi sebou rozúčtují sami na
základě hlavního a podružných vodoměrů.
7. Mohu odvádět splašky ze stávající žumpy přímo do kanalizace?
Ne, není to možné. Do kanalizace je nutné být napojen přímo kanalizační přípojkou, přepady
ze žump nejsou povoleny. Pokud má žumpa méně než 5 m v průměru, je možno skrze ni vést
potrubí kanalizační přípojky bez spojů.
Bližší informace Vám poskytne:
Obecní úřad Valtrovice tel: 515 275 171, případně Ing. Juhaňák tel: 602 310 280
Ve Valtrovicích dne 29. 8. 2013

Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice
Příloha: Nabídka na zajištění projekčních a inženýrských činností na akci „Kanalizační přípojky Valtrovice“

