
ZÁPIS  Z VEŘEJNÉ SCHŮZE  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN K 

OTÁZKÁM VÝSTAVBY KANALIZACE A ČOV 

konaného dne 25.7. 2011 od 18.30 v sále místní restaurace 
 

Přítomni: členové zastupitelstva 

                  stavební dozor: ing. Josef Karas 

                  zástupce dodavatele: ing. Šafář, Šorna, Vrbka 

                  občané Pičína 

                   

Zapisovatel: Lenka Kupková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení schůze, seznámení s programem 

2. Informace občanům o současném stavu výstavby a projektové dokumentace 

3. Informace o potřebných úkonech ke stavebnímu povolení a udělení plných mocí 

4. Informace o výši poplatku a o přípojkách 

5. Diskuze 

 

K bodu č. 1  

Starosta obce Josef Mezera seznámil přítomné občany s programem veřejné schůze a stavem 

rozpracovanosti výstavby.  

 

K bodu č. 2 

Obec obdržela na výstavbu kanalizace dotaci ve výši 80%  celkových uznatelných nákladů tj. 

47.197.000,- Kč. Spoluúčast obce je 11.800.000,- Kč. V letošním roce bude prostavěno z dotace 25 

mil. Kč, spoluúčast obce bude 4,8 mil. Kč. V roce 2012 bude čerpaná dotace 22,197 mil. Kč, 

spoluúčast obce bude 7 mil. Kč. Občané byli seznámeni se zástupci dodavatele a se stavebním 

dozorem akce.  

 

K bodu č. 3 

V současné době se zpracovává projekt na přípojky. K vyřízení stavebního povolení na přípojky 

mimo hlavní řad je třeba, aby občané udělili starostovi plnou moc k zajištění územního souhlasu a 

stavebního povolení na přípojky.  

 

K bodu č. 4 

Obec uhradí náklady na přípojky na okraj asfaltové komunikace, zbylou část k domu si hradí 

občané sami. Připojení občanů bude povinné, pokud se někdo nepřipojí, musí prokázat odvoz 

odpadních vod dle směrných čísel podle Přílohy vyhlášky k Vodnímu zákonu č. 428/2001 Sb. 

Poplatek za připojení bude 8.000,- Kč na rodinný domek a 12.000,- Kč pro právnické osoby 

provozující v obci provozovnu.  Vysazení přípojky k nezastavěné uvažované stavební parcele není 

předmětem dotace, hradí si ji sám majitel. 

 

Občané mají možnost dohodnout si provedení přípojky s jakoukoli  vybranou firmou, je možné se 

dohodnout i s dodavatelem kanalizace. Před napojením požádá Obecní úřad o provedení kontroly 

přípojky, zda není napojena děšťová kanalizace. Zároveň je třeba před napojením doložit zkoušku 

těsnosti potrubí. Až po kontrole OÚ a provedení zkoušky těsnosti je možné přípojku zaházet. 

 

K bodu č. 5 dotazy občanů 

 

Jak bude kontrolována hladina vody ve studnách? 

Starosta: Bude prováděno měření hladiny vody ve studnách. 



Jak se občané dozvědí o tom, že výstavba bude probíhat kolem jejich nemovitosti a jaká to 

přinese omezení? 

Ing. Šafář: Zástupce firmy bude občany s cca 1-2 týdenním předstihem obcházet, občané budou 

tímto způsobem informováni o omezeních a výkopech. Je třeba počítat s tím, že výkopové práce 

přinesou bláto a prach. Informace o průběhu výstavby budou zveřejňovány i na webových stránkách 

obce. 

 

Bude se pracovat i o víkendu? 

Ing. Šafář: Pokud nebude termín ve skluzu nebo nebude potřeba něco akutně dodělat, nebude se 

běžně pracovat o víkendech. 

 

Jak mají občané postupovat, pokud chtějí dohodnout s dodavatelskou firmou na kanalizaci 

výstavbu přípojky a jak bude stanovena cena? 

Starosta, ing. Šafář: Zadání přípojky dodavatelské firmě na kanalizaci je pouze možností, občané si 

mohou zajistit na přípojky vlastní firmu. Dodavatelská firma spočítá jednotnou cenu za 1 m 

přípojky, se kterou budou občané seznámeni. Cena bude jednotná, nebude odrážet vlastnosti podloží 

a terénu. 

 

Odkud bude výstavba zahájena? 

Starosta, ing. Šafář: Nejprve bude budovaná ČOV a pak se bude postupovat podle předpokladu z 

vršku po jednotlivých větvích. Občané budou aktuálně informováni. 

 

Kdy bude čistička funkční? 

Starosta: v únoru až březnu 2012 bude zahájen zkušební provoz. 

 

Co lze zapojit do kanalizace? 

Stavební dozor: Splašková kanalizace – odpad z kuchyňské linky, koupelny, záchodu, prádelny, 

záchodu. Nelze připojit dešťovou kanalizaci, jakékoliv odvodnění, nelze odpad zahušťovat.  

 

Jak likvidovat a rušit současné jímky? 

Stavební dozor: Odpad je třeba vyčerpat, nelze čerpat do kanalizace a je třeba zrušit stará zařízení. 

Pokud by se jímka přečerpala do kanalizace, může dojít k poškození ČOV, protože z jímky není 

odpadní voda, ale kal a na ten není ČOV dimenzovaná. 

 

Jaký profil je předepsaný pro přípojky a je předepsaná měrná šachta? 

Stavební dozor: Šachta je předepsaná, doporučuje se profil 400 a PVC. Na šachtě je poklop. 

Vzhledem k prováděným měřením, odběrům vzorků a kontrole dešťové vody je vhodnější umístění 

šachty na okraj pozemku, aby byla šachta přístupná zvenku. Průměr přípojné roury je dán v 

projektové dokumentaci, k nahlédnutí koncem prvního týdne v srpnu na Obecním úřadě. 

 

Jak občané zjistí, zda budou napojeni gravitačně nebo přes tlakové čerpadlo? 

Starosta: V projektové dokumentaci, k dispozici na Obecním úřadě. 

 

Na jako kapacitu je ČOV projektovaná? 

Starosta: S rezervou na rozvoj obce na cca 800 obyvatel, v současné době má obec 540 obyvatel. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20.15. 

 

….....................................................                            

   Josef Mezera, starosta obce                                      

 

V Pičíně dne: 25.7.2011                Vyvěšeno dne: 3.8.2011                                                               


