informační leták k akci
„Kanalizace a ČOV Prusy – Boškůvky“

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou speciální zpravodaj, kterým Vás chceme informovat
o připravované výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci.
Věřím, že zde naleznete odpovědi na nejdůležitější otázky, které Vás zajímají.

Proč nová kanalizace a ČOV?
Obec Prusy – Boškůvky je kompletně odkanalizována sítí dešťové kanalizace
provozované jako kanalizace jednotná s dočasným povolením k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových s obsahem fekálního znečištění. Z toho důvodu,
že uvedené povolení je pouze dočasné, má obec povinnost tuto situaci řešit
a předejít tak v budoucnu vysokým pokutám za vypouštění odpadních vod.
Do kanalizace jsou napojeny uliční vpusti, střešní svody, silniční příkopy přes
lapače splavenin a také přepady ze septiků a odpadní vody z koupelen.
Stávající dešťová kanalizace, která je provozovaná jako jednotná, byla budována
postupně od 50 let min. století většinou svépomocí v akci „Z“ a je již v havarijním
stavu. Firma SEZAKO provedla v naší obci v roce 2006 kamerové monitorování
kanalizace. Již v té době byla kanalizace na mnoha místech popraskaná, neutěsněná
a mnohdy zcela propadlá, tudíž nefunkční. Některá místa sice během posledních let
obec opravila, ale je to jen zlomek celé trasy vedení kanalizace.
Můžeme si tedy položit otázku, kam veškerá odpadní voda z rodinných domů teče a
kde se ztrácí? Odpověď je, že nám odpadní vody mnohdy zatékají pod rodinné
domy, vsakují do půdy zahrádek, do spodních vod a tím i do studní, které někteří
občané využívají k osobní spotřebě. Ničíme si své zdraví i majetek. Pokud už
odpadní voda doteče kanalizací až do potoka, znečišťuje životní prostředí. Je na
zamyšlení každého z nás, zda chceme takto naši krajinu, co máme kolem sebe a
budeme ji později přenechávat našim potomkům, ekologicky zatěžovat.
Obec se proto snaží vyřešit likvidaci odpadních vod s cílem dosáhnout zlepšení
spodních vod, čistoty vody v potoce, opravit krajské i místní komunikace a umožnit
rozvoj obce. V „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ je
navrženo řešení výstavbou splaškové kanalizace a společné ČOV pro obce Prusy –
Boškůvky a Vážany. Podle tohoto plánu se musí obec řídit, a proto ČOV bude
velikostně stavěna i pro Vážany, které se podle písemného vyjádření z usnesení
Vážanského zastupitelstva napojí, ale ne dříve než za pět let.

Jak to vše začalo?
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V roce 1993 nechal obecní úřad Prusy - Boškůvky vypracovat studii
kanalizace a ČOV pro obec Moravské Prusy u firmy Agroprojekt Brno.
Studie navrhovala ponechat stávající kanalizaci pro odvádění srážkových vod
a vybudovat novou splaškovou kanalizaci včetně příslušné dimenzované
čistírny.
V roce 2002 oslovena firma NEPTUN PRESSKAN s.r.o. Prostějov
k vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na ČOV A
TLAKOVOU KANALIZACI. Tento projekt tlakové kanalizace byl však
pozastaven v roce 2006 po monitorování stávající kanalizace a zjištění, že
není plně funkční. Bez její finančně nákladné rekonstrukce by nemohla plnit
svoji funkci souběžně s novou splaškovou kanalizací.
V roce 2006 vypsala obec výběrové řízení na vypracování
technicko – ekonomické studie Odkanalizování a čištění odpadních vod
PRUSY – BOŠKŮVKY. Vybraná firma AQUA PROCON s.r.o. následně po
vypracování studie navrhovala čtyři varianty technického řešení:
Varianta 1: Gravitační splašková kanalizace
Varianta 2: Tlaková splašková kanalizace
Varianta 3: Kombinovaná kanalizace
Varianta 4: Jednotná kanalizace
Jako nejvhodnější řešení byla zvolena Varianta č. 3 - kombinovaná
kanalizace, kdy nová splašková kanalizace bude uložena v místní komunikaci
a nezpevněném terénu (stávající kanalizace bude sloužit jen jako dešťová).
V komunikaci III/04712 (hlavní silnice) bude vybourána stávající kanalizace
a místo ní bude položena nová jednotná kanalizace, která zajistí odvodnění
komunikace i nemovitostí. V obci Boškůvky je navržena pouze splašková
kanalizace a stávající stoky budou sloužit jako dešťová kanalizace.
V roce 2009 byl firmou AQUA PROCON s.r.o. vypracován projekt
„PRUSY – BOŠKŮVKY – KANALIZACE A ČOV“ pro územní rozhodnutí
a následně pro stavební povolení.
V roce 2015 byla výběrovým řízením vybrána firma Ing. Josef Slavík, Brno
k přepracování a aktualizaci projektu „Kanalizace a ČOV Prusy – Boškůvky“
V roce 2015 byla výběrovým řízením vybrána firma ENVI Agentura Trunda
s.r.o., Olomouc k vypracování žádosti o dotaci na MŽP a na uskutečnění
výběrového řízení na dodavatele stavby.
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V květnu 2016 nám byla přidělena dotace z Operačního programu Životního
prostředí ve výši cca 63% z uznatelných nákladů a na základě vysoutěžené
konečné ceny.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které pro nás
zpracovává firma ENVI Agentura Trunda s.r.o., Olomouc.

Kolik to bude stát obec?
-

-

Celkový rozpočet na kanalizaci a ČOV dle projektové dokumentace je
93 729 831,- s DPH. Výsledná cena však bude dána až na základě právě
probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby.
Přidělená dotace z Operačního programu Životního prostředí: 63%
z uznatelných nákladů
Zastupitelstvo obce schválilo, že bude obec občanům financovat i
projektovou dokumentaci na domovní přípojky k připojení na místní
kanalizaci. Dle přepokládané ceny 2500,- Kč bez DPH za přípojku, bude
celková částka zhruba za 300 přípojek 750 000,- Kč bez DPH. Celková
výsledná cena však bude známa až po proběhnutí výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace k domovním přípojkám.

Kolik to bude stát občana?
Domovní přípojka:
Občan, jehož nemovitost bude připojena na novou kanalizaci, by si měl platit pouze
materiál a výkopové práce v rámci domovní přípojky, která bude před každou
nemovitostí zakončena kontrolní šachtou. Kontrolní šachta je zahrnuta do
celkového položkového rozpočtu kanalizace, tudíž bude v majetku obce a občané ji
platit nebudou. Umístění kontrolní šachty a tím i stanovení délky domovní přípojky
bude dáno jednak hranicí obecního pozemku a také projektovou dokumentací
k domovním přípojkám.
Předpokládaná cena za běžný metr domovní přípojky provedený firmou je ve výši
1500,- Kč. V ceně je započítán výkop domovní přípojky, materiál (trubky a zasyp)
a konečný zásyp výkopu.
V případě že občan nebude chtít provést realizaci domovní přípojky firmou,
ale sám, bude mu to umožněno. Musí však před samotným zasypáním požádat
stavební dozor o kontrolu uložení domovní přípojky a sepsat s ním o tom zápis.

Stočné:
Cenu stočného budeme znát, až po výběru dodavatelské firmy a dodaného rozpočtu
na celou akci. Stanovuje se tabulkově a musí ho schválit Operační program
Životního prostředí.
Zjišťovali jsme ceny v okolních obcí s podobným počtem obyvatel a rozpočtem na
kanalizaci a ČOV a zde se cena za m3 pohybuje přibližně mezi 38 - 45 Kč.
Upozorňujeme občany, že všechny uvedené ceny jsou pouze orientační!!!
Chceme též upozornit občany, že po vybudování nové kanalizace budou
veškeré stávající přepady ze septiků, které jsou napojené na stávající dešťovou
kanalizaci, odstraněny a zaslepeny.
Od občanů, kteří nebudou napojeni na novou kanalizaci, bude příslušný úřad
Životního prostředí pravidelně požadovat potvrzení o ekologické likvidaci
odpadních vod.

Jak to celé bude probíhat?
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
k domovním přípojkám. Vybraná firma bude obcházet celou obec, postupně bude
mluvit se všemi majiteli nemovitostí a řešit s nimi jejich domovní přípojku.
Souběžně s tímto výběrovým řízením probíhá výběrové řízení na dodavatele akce
„Kanalizace a ČOV Prusy – Boškůvky“. Jakmile budeme znát dodavatele, uspořádá
obecní úřad veřejné projednání s občany, kterého se zúčastní jak zástupci obce,
tak i zástupci dodavatelské firmy, stavební dozor a projektant celé akce, kde také
bude sděleno, jak celá akce bude probíhat, jak často a jakou formou budou občané o
celé akci informováni, na koho se v případě problémů mají obrátit a sdělení dalších,
pro nás všechny užitečných informací. Proto si na toto setkání Vy všichni, kteří se
ho zúčastníte, připravte otázky, co Vás bude k dané problematice zajímat, aby Vám
je mohli kvalifikovaní zástupci dodavatelské firmy, stavební dozor a projektant celé
akce zodpovědět.
Závěrem bych Vás všechny chtěl poprosit o trpělivost, shovívavost a pevné nervy
se všemi, kdo se na této akci jak organizačně, tak dodavatelsky budou podílet. Ne
vždy se vše povede tak jak má a v průběhu stavby se vyskytnou potíže, které nelze
předvídat. Určitě se proto najdou v průběhu stavby momenty, kdy budeme na něco,
nebo někoho nadávat. Buďme prosím na druhé kolem sebe ohleduplní, tolerantní
a snažme se všichni, aby byla celá akce bez větších komplikací co nejdříve hotová,
mohla se dát obec do pořádku a žilo se nám tu všem zase o trochu lépe.
Za Obecní úřad Prusy-Boškůvky Petr Večerka, místostarosta obce.
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