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Kladruby nad Labem 21. 6. 2017
Věc: Odpověď na výzvu k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, k projektu Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na
ČOV Kladruby nad Labem

Vážená paní
,
ráda bych odpověděla třetím dopisem na Vaši výzvu:
-

-

-

-

v posledním průvodním dopise bylo napsáno díky překlepu datum 13. 5. místo 13. 6.
odpovědi se týkaly Vašich dvou zaslaných dopisů
jsem ráda, že jsem se díky organizaci cyklistického závodu poprvé osobně seznámila
dne 10. 5. 2017 s panem ing. Jiřím Klicperou, CSc.
občané jsou informováni o kanalizaci Kolesa a Komárov prostřednictvím zasedání
zastupitelstva obce, informacemi na setkání občanů, v Kladrubských novinách –
v tištěné podobě a na internetu, nebo dle zveřejněných údajů na internetu podle zákona
106/1999 Sb.
kolik bude stát obcí plánovaná akce - v Kladrubských novinách 2-3/2017 bylo
uvedeno: „…vysoutěžená cena za stavbu
činí 21,9 mil Kč + 4,6 mil. Kč DPH“
občané si zaplatí pouze gravitační napojení od domu do sběrné jímky, resp. napojení
do jímky si mohou pod odborným dohledem TDI realizovat sami dle projektu. Kdo si
nechá napojení provést firmou, pak náklady vycházejí z délky, hloubky a povrchu
terénu (beton, tráva), orientační cena materiálu a montáže se pohybuje v rozmezí cca
300 – 500,- Kč/m.
obec hradí vše v rámci výstavby kanalizace od ČOV až po sběrnou jímku (včetně)
aby obec mohla projekt ufinancovat, realizuje stavbu s podporou dotace z OP ŽP a
Pardubického kraje a snaží se dlouhodobě šetřit finanční prostředky na stavbu
kanalizace, finanční zdroje si nepotřebuje půjčovat od bankovních domů, a tedy
nemusí platit ani úroky
akce je připravena velmi zodpovědně, stejně jako v řadě jiných obcí, kde již k tomuto
řešení přistoupili dříve
ano, někteří zastupitelé navrhovali jiná řešení kanalizace – kořenovou čističku,
decentralizovanou čističku nebo gravitační, ale většina byla vždy pro plánovanou
tlakovou kanalizaci. Několikrát jsme na zastupitelstvo obce pozvali specialisty, aby

vysvětlili výhody a nevýhody všech 4 hlavních způsobů odkanalizování, včetně
mnoha dalších informací s kanalizací souvisejících. Je nepochybné, že lidé, kteří
pracují v oboru odkanalizování, vědí lépe než zastupitelé či občané, kde je který druh
kanalizace vhodný využít. Zastupitelé, kteří podali rezignaci, uvedli vždy jako důvod
pracovní vytížení, nikoliv záležitosti týkající se kanalizace.
Dále je možno uvést k jednotlivým bodům:
1) Ve dvou Vašich minulých dopisech byla upřednostňována gravitační kanalizace,
ve třetím dopise spíše decentralizovaná.
2) Popis fungování Opatovického kanálu si přejete vynechat, tak tak činíme.
Tlaková kanalizace je pro obce Kolesa a Komárov dlouhodobě naplánovaná a počítá
s ní i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, který je pro budování
kanalizací závazným dokumentem. K tomu Vám doplníme informaci ze „…Studie
odkanalizování obcí Kolesa, Komárov …“ z roku 2008 (viz příloha) a dále
z geologického průzkumu (viz příloha).
3) Tekuté písky – viz geologický průzkum
4) Decentralizované řešení bylo diskutováno a projednáváno, např. v souvislosti
s kanalizací v Bílých Vchynicích. Ve studii z roku 2016 byly náklady na stočné
v rámci „centrálního“ odkanalizování vypočteny ve výši 46,03 (bez plánu obnovy) –
57,14 (s plánem obnovy) Kč/m3, náklady na stočné v rámci decentralizovaných
čističek 45,60 Kč/m3. K dalším nákladům na decentralizované čističky je ve studii
uvedeno: rozbory odpadních vod 1000,- Kč/rok, údržba 1500,- Kč/rok a elektrická
energie 3000,- Kč/rok.
Cena za stočné se v obvyklých mezích pohybuje mezi 30 – 70,- Kč/m3 dle podmínek.
5) Sjednocení termínů není problém, ovšem někdy jiné slovo vyjadřuje různý vztah ke
kanalizaci.
Občan nebude platit přípojku, ta je rozpočtována v celém projektu a navržené
technické řešení umožňuje v tomto případě zcela výjimečně financovat celou přípojku
včetně sběrné jímky jako součásti kanalizace. Pokud by tomu tak nebylo, a prováděla
se kanalizace gravitační, každý občan (napojovatel) by si musel celé připojení platit
sám, což může v jednotlivých případech dosahovat částky 30 tisíc Kč a výše za
přípojku. Občan si musí zaplatit pouze připojení svého kanalizačního odtoku
z nemovitosti do sběrné jímky. Cena za toto připojení do sběrné jímky závisí na
vzdálenosti sběrné jímky od výstupu z nemovitosti, případně na jeho složitosti.
Provozní náklady mají obnášet roční náklady na elektřinu (náklady na čerpání, které se
odhadují v řádu stokorun za rok dle množství vyprodukovaných odpadních vod).
Revize elektro při napojení je součástí napojení čerpadla v jímce. Revizní zprávu
předá dodavatel. Revize elektriky z domovních rozvodů zajistí majitel nemovitosti
nebo obec u revizního technika, náklady hradí majitel nemovitosti.

6) Délka kanalizace z Komárova či Koles do Kladrub neměří 8 km. Přibližně 5,5 km
měří kanalizační výtlačné řády a 2,2 podružné řády kanalizace.
Rozhodnutím odboru ŽPZ KÚ Pardubice ze dne 20. 10. 2008 č.j. SpRKÚ
45094/2008/OPŽP bylo sděleno, že záměr stavby nebude podléhat zjišťovacímu řízení
v procesu EIA. To znamená, že záměr žádným způsobem neovlivňuje Národní
kulturní památku, Kladrubské Polabí ani potencionální památku UNESCO.
7) Vysvětlení od ing. J. Klicpery, CSc. považujeme za odpovídající, lze se však obrátit
na něho osobně (viz kontakty v minulém dopise).
8) Technickoekonomická studie pro obě výše zmíněné obce byla vyhotovena v roce
2008.
Pro Bílé Vchynice, kde se povede celý proces pro odkanalizování zcela od počátku,
nechala obec Kladruby nad Labem vyhotovit Technickoekonomickou variantní studii
proveditelnosti v roce 2016.
9) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene byly většinou občanů
obcí Kolesa a Komárov podepsány v letech 2008 – 2010, další smlouvy budou
sepisovány a doplňovány dle aktuální potřeby a vývoje legislativy.
Smlouvu uzavřenou k Vaší nemovitosti Vám zasíláme v příloze (tuto smlouvu Vám
měl předat předchozí majitel nemovitosti).
Obec při realizaci kanalizace v obcích Kolesa – Komárov právě postupovala s péčí
správného hospodáře, neboť zohlednila i množství předchozí práce, času a peněz a
pouze dokončuje práci započatou minulými zastupitelstvy. Nehledě k tomu, že se obec
již v dřívějších dobách zavázala k tomu, aby občany finančně zatěžovala minimálně
(současný poplatek za připojení ke kanalizaci činí 5000,- Kč).
10) Podle podmínek OPŽP musí celá kanalizace vč. ČOV a domovních čerpacích
stanic zůstat ve vlastnictví obce po dobu minimálně 10 let od kolaudace stavby. To
neznamená, že musejí být po této době předány domovní čerpací stanice do vlastnictví
majitelů odkanalizovaných nemovitostí. Lze předpokládat, že budoucí zastupitelstvo
obce bude postupovat v zájmu svých občanů, tzn., že si kanalizaci ponechá ve svém
vlastnictví i přípojky vč. čerpadel a bude nadále jejich pravidelnou údržbu i nutnou
obnovu financovat z vybraného stočného a rozpočtu obce. Není však vyloučeno, že po
uplynutí 10 let nabídne celý systém jinému provozovateli, například firmě VaK
Pardubice, která v našich obcích provozuje vodovod.
11)Technickou zprávu je možné si přečíst na obecním úřadě, rádi Vám však
vycházíme vstříc a zprávu Vám posíláme v příloze.
12) Výše předpokládaného stočného byla uvedena ihned v následujícím zpravodaji
v Kladrubských novinách, které vyšly po schůzce s občany v Kolesách č. 2 – 3/2017.
Je tam uvedeno následující: „…reálným cílem je nastavení stočného v místních

částech Kolesa a Komárov tak, aby korespondovalo se současnou cenou vybíranou od
majitelů napojených nemovitostí v Kladrubech nad Labem“. Na webových stránkách
naší obce je uvedena výše stočného: pro fyzické osoby je to 40,- Kč/m3, pro právnické
osoby činí náklady 45,- Kč/m3.
Co se týká ročních nákladů na provoz ČOV Kladruby n. L., jsou tyto každoročně
uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a tento je vyvěšen na úřední
desce (včetně úřední desky na webu obce). Například v roce 2016 činily tyto náklady
1 173 538,- Kč, příjmy byly ve výši 335.530,- Kč. Stočné bylo navýšeno s počátkem
roku 2016 z 35,- Kč/m3 na 40,- Kč/m3. Lze předpokládat, že se výše stočného bude
průběžně zvyšovat, neboť obec dlouhodobě dotuje provoz ČOV.
Předpokládané náklady na stočné se mohou navyšovat o 10 – 30,- Kč/m3 v průběhu
budoucích deseti let, což vychází i z nástroje udržitelnosti, který je povinnou přílohou
k dokladům pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nástroj určuje částku, kterou
je nutné během 10 let naspořit do Plánu financování a obnovy.
13. V projektu není zmiňována stavba dešťové kanalizace. Na projekt je obec dobře
připravena.
14. Aktuální počty trvale žijících obyvatel k 21. 6. 2017 Kolesa: 114 Komárov: 61.
Počty osob dle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje se v obou
obcích dohromady pohybují mezi 210 – 240 obyvateli (dle sčítání 184 trvale žijících +
30 + 14 chalupářů, dle předpokladů 90 + 120 až 120 + 120). Informace o počtech osob
v našich obcích uvádí ČSÚ: http://apl.czso.cz/irso4/.
15. Co se týká zveřejňování údajů podle zákona 106/1999 Sb. - od počátku
respektujeme ochranu osobních údajů – vše, co mělo být zakryto, bylo zakryto.
S pozdravem

Lenka Gotthardová
starostka
Kladruby nad Labem

