OBEC KLADRUBY nad Labem
Dodatečné poskytnutí informací
Vážená paní inženýrko,
na základě Vaší stížnosti zaevidované dne 31. 7. 2017 Vám v přiložených souborech
zasíláme dodatečně některé informace k Vaší žádosti ze dne 12. 7. 2017.
K úvodnímu odstavci – dne 20. 2. 2017 jsem Vám neodmítla požadované dokumenty
vydat, ale požádala jsem Vás o písemnou žádost Vámi požadovaných dokumentů tak, jak
ukládá zákon.
K bodu 1
Žádost o poskytnutí dotace. K textové části doplňujeme související přílohy 1 – 21
(viz seznam příloh).
S přihlédnutím k obsáhlému materiálu, který je přílohou podání informace k tomuto
bodu Vaší žádosti, využije obec ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a
přílohy nebude elektronicky zveřejňovat.
K bodu 2
Náklady spojené s projektem na „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov“ činí zatím
1,63 mil. Kč. Viz dále:
Tabulka vyčíslených nákladů v příloze
Doplnění IČ u pana Bulise: Otakar Bulis, Pardubice – Lány na Důlku 128,53002, IČ
12337838
K bodu 4
Zápis č. 14, 13. 1. 2016
V příloze Vám poskytujeme informace týkající se kanalizace. V textu se mohou
vyskytovat osobní údaje, které však nesmí být šířeny dále, například zveřejněním.
Kontakty na zástupce odborných firem:
Multiaqua s.r.o.
se sídlem na adrese Hradec Králové,
Veverkova 1343, PSČ 50002, IČO: 60113111, DIČ: CZ60113111
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C 5596tel. +420 498 500 359 fax.: +420 498 500 320
info@multiaqua.cz datová schránka: xs7n63g
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Pavlíčková Marcela | ředitelka společnosti
tel. +420 724 374 183 | marcela.pavlickova@multiaqua.cz

a
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČ: 275 04 514, DIČ: CZ 275 04 514
info@erv.cz

verejne.zakazky@erv.cz

Ing. Jan Hurdálek
Technický ředitel, prokurista
tel.: 734 427 782
E-mail: jan.hurdalek@erv.cz
V rámci

pokračování

zamýšleného

odkanalizování

obcí

Kolesa

a

Komárov

jsme

postupovali v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje a
se stavebním povolením. K dispozici je studie: Kladruby – studie odkanalizování
obcí Kolesa, Komárov a Bílé Vchynice.
K bodu 6
V příloze č. 1-1. až 5-1. Vám zasíláme: Kladruby – studie odkanalizování obcí
Kolesa, Komárov a Bílé Vchynice.
K bodu 7
V článku bylo napsáno, že výše stočného by měla korespondovat se současnou cenou
vybíranou

od

v Kladrubech

majitelů
byla

napojených

uvedena

nemovitostí

v Kladrubských

v Kladrubech

novinách

(v

n.

tištěné

L.
a

Výše
v

stočného

elektronické

podobě), např. v čísle 1-2/2016 a 4/2017.
K bodu 11
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (ustanovení § 8 odst. 11 zákona
274/2001 Sb.) obec dosud nemá, ale je si vědoma, že je bezpodmínečně nutné plán
financování urychleně zpracovat.
V rozpočtu obce byly však vždy vytvářeny finanční prostředky, které pokrývaly
náklady spojené s opravami a údržbou kanalizace a ČOV (případně doplňujeme potřebné
finance rozpočtovým opatřením).
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje - § 4 odst. 6 zákona 274/2001
Sb.
Rok 2004 – návrh PRVK na základě objednávky Pardubického kraje řešila odborná
projekční firma VIS Hradec Králové pro všechny obce Pardubického kraje a jejich
místní části podle metodického pokynu MZe ČR ve spolupráci s obcemi a veřejnými
provozovateli

vodohospodářské

infrastruktury.

Původní

PRVK

byl

schválen

zastupitelstvem Pardubického kraje v roce 2004.
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Rok 2009 – změna původního návrhu technického řešení odkanalizování místních částí
obce Kladruby n. L. (Kolesa, Komárov). Změna technického řešení kanalizace byla
před

jejím

předložením

Radě

a

Zastupitelstvu

Pardubického

kraje

schválena

Ministerstvem zemědělství ČR, vodoprávním úřadem i správcem povodí (tedy Povodím
Labe, státním podnikem Hradec Králové) Takto schválené řešení, uvedené v PRVK, je
závazné pro zpracování dokumentací k ÚŘ a STP na kanalizaci.
Rok 2014 – v tomto roce proběhla pouze aktualizace karet PRVK, tzn., že byl upraven
popis současného stavu vodohospodářské infrastruktury obcí tak, aby byly zohledněny
již vybudované stavby vodovodů a kanalizací. Nebyly provedeny žádné změny návrhů
řešení.
40.000,- Kč – jedná se o vysoutěženou cenu
K bodu č. 13
Výše oprav ČOV a kanalizací se průběžně pohybuje v částkách 50 – 200 tisíc Kč.
K bodu 14
Viz bod 11
K bodu 18
Způsob odkanalizování obce musí být v souladu se schváleným PRVK, změny technického
řešení kanalizace musí být schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje, a to po
jejich projednání s MZe, vodoprávním úřadem a správcem povodí.
K bodu 20
Obec v rámci stavby kanalizace vybuduje hlavní a vedlejší řady a veřejnou část
domovní přípojky až po čerpací šachtu včetně, zbylou část domovní přípojky si budou
hradit sami vlastníci nemovitostí tak, jak uvádí ustanovení §3 odst. 6 zákona
274/2001

Sb.

Náklady

na

vybudování

kanalizačních

přípojek

pro

jednotlivé

nemovitosti budou odvozeny ve výši cca 300–500,- Kč/m (materiál a montáž) a cca
100,- Kč/m (výkopové práce). K tomu bude potřeba připočítat elektrické připojení
(individuální dle situace vlastníka nemovitosti) a revizi připojení.
Informace ze zápisu č. 30 a č. 31 (viz seznam příloh)
Dále Vám poskytujeme informace týkající se kanalizace. V textu se mohou vyskytovat
osobní údaje, které však nesmí být šířeny dále, například zveřejněním.
Pozvánky a Výpis usnesení ze ZO jsou na našich webových stránkách
www.kladrubynadlabem/archiv.
Máme připomínku od jedné osoby k zápisu č. 30.

K bodu 23
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje - § 4 odst. 6 zákona 274/2001
Sb.
Rok 2004 – návrh PRVK na základě objednávky Pardubického kraje řešila odborná
projekční firma VIS Hradec Králové pro všechny obce Pardubického kraje a jejich
místních částí podle metodického pokynu MZe ČR ve spolupráci s obcemi a veřejnými
provozovateli

vodohospodářské

infrastruktury.

Původní

PRVK

byl

schválen

zastupitelstvem Pardubického kraje v roce 2004.
Rok 2009 – změna původního návrhu technického řešení odkanalizování místních částí
obce Kladruby n. L. (Kolesa, Komárov). Změna technického řešení kanalizace byla
před

jejím

předložením

Radě

a

Zastupitelstvu

Pardubického

kraje

schválena

Ministerstvem zemědělství ČR, vodoprávním úřadem i správcem povodí (tedy Povodím
Labe, státním podnikem Hradec Králové) Takto schválené řešení, uvedené v PRVK, je
závazné pro zpracování dokumentací k ÚŘ a STP na kanalizaci.
Rok 2014 – v tomto roce proběhla pouze aktualizace karet PRVK, tzn., že byl upraven
popis současného stavu vodohospodářské infrastruktury obcí tak, aby byly zohledněny
již vybudované stavby vodovodů a kanalizací. Nebyly provedeny žádné změny návrhů
řešení.

K bodu 24
Ekvivalentní obyvatelé
Viz odpověď v minulém dopise.
Navíc je údaj také v STP, kde byl odborným projektantem proveden hydrotechnický
výpočet. Počet EO je tedy 214.
K bodu 25
Pokud je míněn tzv. PRVK, jsou do něho zapracovány údaje o počtu obyvatel, které
jsou převzaty ze statistických dat. Počty osob do Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací zapisují zástupci obce.
Že je likvidace splašků v Kolesách a Komárově nevyhovující, lze doložit sdělením MÚ
Přelouč (odbor stavební, vodoprávní a dopravy) ze dne 31. 1. 2017.
K bodu 32
Zda jsem se osobně dotazovala Krajského úřadu Pardubického kraje, zda naše obce
musí být odkanalizovány - o této problematice bylo jednáno.
Z vodního zákona vyplývá, že každý, kdo produkuje odpadní vody, je povinen je
čistit v souladu s nejlepší dostupnou technologií (anebo odpadní vody akumulovat
v bezodtoké jímce, obsah jímky potom musí být vyvážen na ČOV, která čištění takto
odebrané vyhnilé odpadní vody umožňuje. Doklad o likvidaci odpadních vod musí každý
vlastník

nemovitosti

na

vyžádání

předložit

kontrolním

orgánům.).

Pokud

obec

vybuduje veřejnou kanalizaci, umožní svým občanům řádnou likvidaci odpadních vod
v souladu se současnými předpisy.
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Kácení dřevin – bude prováděno jen v nejnutnějším množství
Archeologický ústav ČR – bývá osloven při zahájení stavby, což se stalo
v souvislosti se zahájením stavby.

K bodu 33
O vlastnictví kanalizace rozhoduje samosprávný orgán obce.
K bodu 34
Audit napojení není známý dokument.
Posouzení ČOV bylo realizováno v roce 2015.
K bodu 38
Za ČOV zodpovídá Miloš Steklý, kontaktní osoba Miloš Steklý, Sopřeč, telefon
737 231 243
Servis – Firma Otakar Bulis, kontaktní osoba Otakar Bulis, Pardubice – Lány na
Důlku 128, PSČ 53002, IČ 12337838, telefon 602 584 204
Vyčíslení stávajících i budoucích provozních nákladů obce. Doplníme v rámci
přípravy Plánu financování.
Ano, zaslali jsme oznámení AÚ AV ČR při zahájení stavby.
Str. 5

Již probráno v bodě 20

Str. 6

Ano

Str. 7 Ano, 2 zastupitelé z 15 zastupitelů upřednostňovali jiné typy odkanalizování
Str. 11 Ano, mohla bych vysvětlit - kanalizace je dle zákona 254/2001 Sb. o vodách
vodním

dílem.

Nyní

se

zmiňujete

jen

o

kanalizační

přípojce,

která

je

obecnou

stavbou.
Projektant prováděl aktualizaci projektu v roce 2016. Dokumenty ze šetření nemám.

S pozdravem

Lenka Gotthardová
starostka obce
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