Zápis ze setkání s občany k akci Kanalizace a ČOV – domovní přípojky
ve čtvrtek 11. 04. 2019 od 17.00 hod.
Přítomní hosté:
za obec: starosta Lubomír Šebesta, místostarosta Petr Večerka
za firmu Quantum a.s. Ing. Michal Pavelka; Vilém Gottwald
projektant celé akce a přípojek Ing. Josef Slavík
stavební dozor na celou akci Ing. Jaroslav Handl

1) Informace, jak celá akce probíhá
K tomuto měsíci činí prostavěnost 51 369 390,16 Kč což je 67,5 % celé akce.
V tuto dobu se realizuje stoka B (dešťová kanalizace), odlehčovací komory OK1 (u Mlýna)
a OK 2 (Zákopčí), probíhá výstavba ČOV a průběžně se zapravují povrchy.
Veškeré práce včetně povrchů by měly být dokončeny do 31. 7. 2019.
Do 7. 6. 2019 bude uvedena do zkušebního provozu ČOV.

Po tomto termínu bude možné realizovat domovní přípojky.
2) Co občany ještě čeká
Dokončování stoky B (dešťové kanalizace) - překopání krajské cesty z důvodu předělání
domovních přípojek na nově zbudovanou dešťovou kanalizaci a následné zapravení krajské
komunikace. Komplikace v dopravě - nebude možné projet stavbou.
Jednotlivé uzavírání ulic z důvodu vyspravení rýh a opravy povrchů na místních komunikací.

3) Projekty k domovním přípojkám
Je stále velké množství nevyzvednutých projektů k domovním přípojkám. Chceme požádat
občany, kteří si ještě nepřevzali na obecním úřadě projekty, aby tak učinili co nejdříve.

4) Proč se připojit na kanalizaci
Někteří z Vás se na to těší, protože už nebudou muset složitě vyvážet septik nebo jímku.
Pro většinu z nás to bude nyní finanční zátěž - abychom se mohli připojit, mnozí musí rozbít
a předělat vjezd, průjezd nebo dokonce část domu. Do budoucna však bude pro občany
pohodlnější, a hlavně levnější využívat obecní kanalizaci, než složitě a draze vyvážet septiky
a dokládat úřadům vyvezení těchto septiků a domovních jímek. Zároveň v budoucnu již
nebude možné využívat stávající obecní dešťovou kanalizaci k vypouštění odpadních vod z
nemovitostí, z důvodu sankcí ze strany České inspekce životního prostředí.

5) Realizace domovní přípojky
Ke každé nemovitosti je udělána z hlavního řádu kanalizace odbočka, která končí kontrolní
šachtou. Do této kontrolní šachty se budou vlastníci nemovitosti na základě převzatých
projektů (viz informace v bodě 3) připojovat. Pokud to bude technicky možné, měli by občané
využít spodního hrdla. Tam, kde to možné nebude, například z důvodu velké hloubky umístění
spodního hrdla, je možná navrtávka do šachtové roury a následné osazení spojky (IN-SITU
prům. 150). Bylo by dobré, kdyby tuto variantu provedení zrealizovala odborná firma.

Po vykopání domovní přípojky je nejprve zapotřebí připravit lože. U toho je vhodné zvolit
částečně tříděný písek nebo štěrkopísek s největšími částicemi 1/10. K bočnímu obsypu je
vhodné použít stejný materiál, jako u lože. K zásypu poté můžeme použít vykopaný materiál.

6) Pomoc občanům
a) Abychom vám to co nejvíce jak finančně, tak po fyzické a logistické stránce ulehčili,
domluvila obec u dvou firem (Trasko, a.s. Vyškov; Ptáček Vyškov), které se zaměřují na
prodej instalačního materiálu, slevy na nákup KG potrubí a dalšího příslušenství, které
budete k realizaci přípojky potřebovat. V případě zájmu o tyto služby si na obecním úřadě
od května můžete vyzvednout příslušné letáky se slevou včetně základního ceníku těchto
firem. Tato akce na nákup potřebného zboží bude probíhat do konce listopadu 2019.
b) Dále bude na obec přivezeno určité množství zásypového materiálu (skalní prach), které
bude určeno výhradně k zasypání domovních přípojek. O dovozu budou občané
informování prostřednictvím rozhlasu a vývěsek. Materiál bude možné odebírat do konce
listopadu 2019.
c) Také je možnost domluvit si výkopové práce s panem Pavlem Vejrostou (tel. 774 224 949),
který disponuje potřebnou technikou nebo s firmou GRAVA stavby s.r.o. (tel.
724 833 768), která Vám bude schopna zrealizovat kompletní domovní přípojku. Máte-li o
tyto služby zájem, nahlaste se v kanceláři obecního úřadu.

7) Dokumenty potřebné k připojení na obecní kanalizaci
Zbudování domovní přípojky a její připojení na splaškovou a jednotnou kanalizaci oznámí
majitel nemovitosti na obecní úřad nebo pracovníkovi obce (starosta, místostarosta). Až po
následné kontrole domovní přípojky pracovníkem obce (starosta, místostarosta) bude možné
přípojku k nemovitosti zasypat.
Poté předá pracovník obce, stavební dozor, nebo obecním úřadem pověřená osoba majiteli
nemovitosti Protokol o kontrole připojení domovní přípojky k revizní šachtě splaškové
a jednotné kanalizace.
Na závěr uzavře majitel nemovitosti s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou
kanalizací. Tato smlouva bude k vyzvednutí na obecním úřadě popř. zaslána poštou majitelům
nemovitostí, kteří v obci nebydlí. Součástí smlouvy jako příloha bude čestné prohlášení
o oddělení dešťových vod od splaškových.
Toto prohlášení se netýká stok jednotné kanalizace:
- stoka D (ul. Horní Chaloupky)
- stoka D1 (ul. Dolní Chaloupky)
- stoka D2 (Zákopčí),
- stoka C (ul. U školy, ul. Ke mlýnu)

8) Likvidace stávajících septiků a jímek
Při zrealizování domovní přípojky a jejím následném připojení na obecní kanalizační síť bude
nutné nechat vyvést nebo vyčerpat stávající septiky a jímky. V tomto případě bude možné
využít odvoz kanalizačním vozidlem na VaK, a.s. Vyškov nebo na ČOV Prusy-Boškůvky.
Tuto službu si občané musí objednat a zaplatit sami. V případě druhé varianty mohou občané
přečerpat kalovým čerpadlem odpadní vody do své revizní šachty, kterou mají před svým
domem. V tomto případě však musí být přečerpávané odpadní kaly řádně naředěné
a přečerpávání musí být dopředu oznámeno na obecním úřadě, nebo odpovědné osobě,
která bude mít provoz čističky na starosti a která určí termín přečerpávání.
V případě, že majitel nenahlásí přečerpávání odpadního kalu do splaškové kanalizace,
nebo nedodrží námi daný termín přečerpávání, bude muset v případě poškození zařízení
ČOV nebo znehodnocení biologie na ČOV tuto škodu uhradit!
Prázdné septiky a jímky poté můžete zasypat, nebo po vyčištění použít jako nádrž
k zachytávání dešťových vod.

