Setkání s občany č.4
Kulturní dům Křenovice
Účast : asi 50 občanů

Dne: 24.10.2017
Začátek:18:00 hod.

Přítomní členové zastupitelstva: Lejnar Jaroslav, Štefan Jan
Program:
Zahájení
Informace k připojování nemovitostí na kanalizaci
Diskuze
Závěr
Zahájení
Starosta obce pan Jaroslav Lejnar přivítal všechny přítomné občany.
Informace k připojování nemovitostí na kanalizaci
Starosta sdělil následující informace – od 18.10.2017 lze připojit jednotlivé nemovitosti k nově
budované kanalizaci. Byly sestaveny Pokyny k připojení – jedná se o orientační dokument, jak
má připojení vypadat, či jaké musí splňovat technické parametry. Před záhozem výkopu
s připojením (jedná se o fyzické napojení na stávající rozvody) je nutné oslovit starostu nebo
místostarostu, aby přepojení vyfotili, poté se podepíše s majitelem nemovitosti smlouva a tím
je zahájeno odvádění splaškových vod na centrální čističku odpadních vod (dále ČOV).
Z napojení je nutné vyloučit septiky, jímky, dešťové svody, na čističku musí jít pouze splaškové
vody. Dešťovou vodu je možné napojit na septiky nebo jímky a používat to jako rezervoár.
Dne 16. října došlo k napuštění ČOV pro vyzkoušení technologie. Na pátek 17. listopadu v době
od 10 do 16 hod je naplánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ČOV, aby se každý mohl
seznámit s technologií a vůbec s funkčností ČOV. Ke kanalizaci je potřeba se řádně chovat –
do kanalizace nepatří zbytky jídla, tuky – pro ně je zřízena na obecním úřadě sběrná nádoba,
žádné výpalky, krev ze zabíjačky ani vlhčené ubrousky, které nejsou ve vodě rozpustné
(ubrousky jsou na obalu označeny piktogramem). Do kanalizace také nesmí jít předčištěné
vody.
Pokud se budou chtít občané napojit, zavolají na obecní úřad, zástupci obce připojení
zkontrolují, nafotí a poté se podepíše smlouva. Po dobu zkušebního provozu se nebude vybírat
stočné. Výše stočného byla předjednána s fondem, který poskytl dotaci na stavbu kanalizace a
ČOV, tím jsme limitováni. Stočné se začne platit od r. 2019 a vyjednaná je částka 30 Kč/m3.
Řídit se budeme podle přílohy č.12 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., ve které jsou uvedena směrná
čísla pro spotřebu vody na jednoho obyvatele a rok.
Požadavek je, aby všechny nemovitosti byly připojeny do října 2018. To platí pro všechny
nemovitosti, které nemají nějakou technickou překážku.
Pan Štefan poznamenal, že čím dříve se občané připojí, tím bude mít obec objektivnější
informace.
Starosta dále pokračoval a uvedl, že pro budování přípojek je k dispozici pan Konečný, pan
Malík a pan Kaprál.
Starosta vyjádřil omluvu za to, že před rokem dle sdělení odborníků uvedl, že stavba kanalizace
bude hotová 7.11.2017, což se nestane. V tomto termínu nebude kanalizace hotová.
Pan Štefan vyjádřil omluvu také za vzniklé komplikace související se stavbou. Dbají, aby
dodavatelská firma dala vše do pořádku, budou také nové cesty za MŠ a ke Švrčinovému,
všechny místní části se musí opravit.

Starosta uvedl, že v případě nedodělků je možné použít bankovní záruku ve výši 4 mil. Kč. Za
zpoždění firma platí úroky, proto je i v jejím zájmu stavbu dokončit co nejdříve.
Diskuze
Mrazíková N. se dotázala, kdo bude dávat do pořádku chodníky.
Starosta odpověděl, že opravu bude provádět firma Insta, problém je s nedostatkem odborných
pracovníků, vše se musí dát do původního stavu.
Starosta dále uvedl, že se občané doptávají, zda musí být územní souhlas. Ten je nutný, přípojka
bude zprojektovaná, cena bude 2.420 Kč.
Pan Štefan Fr. Vznesl požadavek, aby se zatlačilo na firmu kvůli množství bláta, u mostu je
zase vykopaná díra.
Starosta uvedl, že práce u mostku byla špatně udělaná, natékaly balastní vody, proto muselo
dojít k opravě. Opravu bude provádět pan Konečný. Na trase ke hřišti vznikl další problém,
který bude odstraněn.
Pan Štefan Fr. se dotázal, u kolika domů se mají dělat protlaky.
Starosta odpověděl, že asi u 20 domů.
Závěr
Po vyčerpání všech dotazů starosta poděkoval všem občanům za účast a v 18.50 hod. setkání
s občany ukončil.

Zapsala: Škařupová Monika

