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ZDARMA

ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI V OBCI A VOLBY 2012
Vážení občané,
jak jistě víte, řešení nakládání s odpadními vodami v obci bylo řešeno již za minulého
zastupitelstva. Na základě předložených argumentů firem pohybujících se v oblasti
nakládání s odpadními vodami byla zvolena varianta centrální čistírny odpadních vod,
do které jsou z většiny nemovitostí v obci svedeny odpadní vody pomocí tlakové
kanalizace. Vzhledem k velikosti investice a celkové problematiky s řešením kanalizace si
nechalo nové zastupitelstvo jako podklad zpracovat Studii ekonomického vyhodnocení,
ve kterém byl porovnáván současně navržený systém se systémem kombinace tlakové a
gravitační kanalizace, přičemž gravitační kanalizace převažuje. Následně se zastupitelstvo
obce rozhodlo o potřebnosti názoru občanů na tuto problematiku, z tohoto důvodu bylo
uvažováno o referendu či anketě. Z administrativních důvodů se vedení obce rozhodlo
uspořádat anketu na téma „Způsob nakládání s odpadními vodami v obci“. Tato anketa
proběhne souběžně s volbami do krajských zastupitelstev. Ve dnech 12. a 13. října tedy
proto rozhodně dorazte do volební místnosti na obecním úřadě, kde mimo krajských
zastupitelů můžete vyjádřit také názor na způsob nakládání s odpadními vodami v obci.
Jako podklad pro rozhodování uvádíme na následujících stránkách několik základních
faktů o každém systému nakládání s odpadními vodami a v tabulce jsou shrnuty
jednotlivé známé náklady (nejsou k dispozici pro všechny systémy).
V říjnu své jubileum oslaví:
Aloisie Žaloudková
Jana Válková
Vladimír Halíř
Anna Janočková

Marie Soldátová
Zdenka Filipová
Eva Klimešová
GRATULUJEME !!!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
22. října od 17:30
na obecním úřadě
Všichni občané jsou srdečně zváni. Program zasedání bude týden dopředu zveřejněn na úřední
desce obce Dolní Morava a na internetových stránkách obce.
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Způsob nakládání s odpadními vodami v obci
Centrální čistírna odpadních vod
Jedná se o systém, kdy odpadní vody z celé obce jsou sváděny na jedno místo, kde je
umístěna centrální čistírna odpadních vod (ČOV). Výhodou centrální čistírny odpadních
vod je centrální kontrola nad kvalitou vypouštěné vody a lepší zvládání výkyvů z důvodu
nerovnoměrnosti dodávání splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. Z pohledu
občana nutno podotknout, že veškeré investiční náklady by měla hradit obec
(za předpokladu poskytnutí dotace – bez té by to bylo i pro obec finančně neúnosné).
Z hlediska přívodu odpadních vod můžeme zvolit především:
Tlaková kanalizace
Jedná se o systém svádění odpadních vod schválený minulým zastupitelstvem. Na tento
systém je vydáno již územní rozhodnutí a je v souladu s Programem rozvoje vodovodů
a kanalizací Pardubického kraje. Je tedy nejjednodušší se s tímto systémem ucházet
o získání dotace a v případě vypsání vhodného dotačního programu je možno nejrychleji
tento systém vybudovat.
výhody
• vedení kanalizace nemusí respektovat
sklon terénu – může vést libovolně z kopce
a do kopce
• díky předchozí vlastnosti lze hlavní
vedení kanalizace vést téměř všude podél
obecních komunikací a není potřeba
využívat cizích pozemků
• v ceně vybudování kanalizace jsou i
přípojky k jednotlivým nemovitostem
včetně jímky s čerpadlem
• nižší pořizovací náklady
• potrubí se čistí samo tlakem vedenými
splašky

nevýhody
• vyšší provozní náklady
• z důvodu délky potrubí může docházet
k zahnívání
splašků
v potrubí
a
k problémům s čištěním v centrální ČOV
• nutná údržba jímek a čerpadel u každé
nemovitosti
• spotřeba elektrické energie pro čerpadlo
u každé nemovitosti
• styk rotujících součástí čerpadel
s agresivními splašky - po čase je nutné je
vyměnit, stejně tak jako celé čerpadlo
• oproti čistě gravitační kanalizaci vyšší
riziko poruchovosti

Gravitační kanalizace
V případě volby jiného systému kanalizace s novým umístěním centrální ČOV
by znamenalo změnu řady skutečností, a to zejména změnu územního plánu a změnu
v Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Dále by bylo potřeba
vypracovat novou dokumentaci a vést nové územní řízení. Vzhledem ke složitosti procesu
by se jednalo o velmi časově náročnou práci, která by trvala cca 3 – 4 roky. Po uplynutí
této doby již nemusí být k dispozici žádné dotační programy na vybudování ČOV. Dále
na předchozí projekt kanalizace byla získána dotace, tudíž na vypracování nového
projektu by pravděpodobně nebyla udělena žádná další dotace a musel by být také
hrazen z prostředků obce. Náklady na zpracování projektu nejsou zahrnuty v tabulce
nákladů.
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výhody
• splašky stékají samotížně do centrální
čistírny odpadních vod
• nižší provozní náklady

nevýhody
• vyšší pořizovací náklady
• přípojky k jednotlivým nemovitostem si
buduje každý vlastník sám - v průměru
v naší obci do 30 metrů
• revizní šachty kanalizace by měly být nad
hranicí stoleté vody
• kanalizaci by bylo nutné vést převážně
po soukromých pozemcích – riziko, že
někdo na vedení trasy kanalizace přes jeho
pozemky nepřistoupí a celý systém padne
• nutno vybudovat přečerpávací stanice u
přechodu vedení přes řeku Moravu

Kombinovaná kanalizace
Alternativa oproti současně schválenému systému, která byla navržena v rámci Studie
ekonomického vyhodnocení. V případě volby tohoto systému platí skutečnosti popsány
u předchozí varianty.
výhody
• kombinuje výhody předchozích dvou
• vedení převážně samotížně do centrální
čistírny
• v místech s neekonomickým vedením
gravitační kanalizace vybudování tlakové
• nižší provozní náklady

nevýhody
• vyšší pořizovací náklady
• přípojky k většině nemovitostí si buduje
každý vlastník sám - v průměru v naší obci
do 30 metrů
• revizní šachty kanalizace nad hranicí
stoleté vody
• kanalizaci by bylo nutné vést převážně
po soukromých pozemcích
• nutno vybudovat přečerpávací stanice u
přechodu vedení přes řeku Moravu

Lokální čistírny odpadních vod
Jedná se o rozmístění několika menších čistíren po obci, a to v místech s větším počtem
nemovitostí v okolí. Na některých místech by se daly využít stávající čistírny pro rekreační
zařízení. Celkově lze ale říci, že zástavba v obci je rovnoměrně rozptýlená, tudíž
výhodnost tohoto systému je diskutabilní. Určitou myšlenkou je i postupné naplňování
jednotlivých lokálních ČOV poblíž toku řeky Moravy, po jejichž dožití by šla následně
vybudovat kanalizace s propojením míst s bývalými lokálními čistírnami a vybudovat
centrální ČOV. Celkové náklady pro tento systém včetně možnosti rozmístění nejsou
známy, nebyla zpracována žádná studie pro tuto variantu. Otázkou je také, kdo by hradil
jejich výstavbu – zda obec nebo sdružení vlastníci nemovitostí, které se na čistírnu
napojují. U tohoto případu by pravděpodobně nebylo možné získat podporu z dotačních
programů.
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výhody
• umístění pouze v místech s větším
počtem nemovitostí – odpadá dlouhé
vedení kanalizace
• napojení více nemovitostí – lepší
stabilita oproti domovním ČOV

nevýhody
• v naší obci není moc míst s větším
výskytem nemovitostí – zástavba je
rovnoměrně rozptýlená
• díky terénu v naší obci není příliš mnoho
míst, kde by se dalo z více nemovitostí
efektivně svést odpadní vody gravitační
kanalizací

Domovní čistírny odpadních vod
Případ, kdy by u každé nemovitosti byla vlastní čistírna odpadních vod. V případě správné
funkčnosti se zdá toto řešení jako nejefektivnější. Ale v případě nesprávné údržby, kterou
by si musel provádět každý vlastník nemovitosti na rozdíl od kvalifikovaného pracovníka
v případě centrální ČOV, může toto řešení znamenat zhoršení kvality vod. Dále kontrola
vypouštěných vod je horší, protože kontrolovat 100 vyústění z domovních čistíren
je daleko méně reálné, než kontrolovat jedno z centrální ČOV. Investici u každé domovní
čistírny by si musel zajistit majitel nemovitosti.
výhody
• vysoká účinnost čištění při správném
užívání
• minimální nároky na stavební plochu
• jednoduchá a účelná konstrukce
• bezporuchový chod
• spolehlivost ČOV při nerovnoměrném
nátoku
• jednoduchá a časově nenáročná
obsluha

nevýhody
• řešení spíše pro trvale obsazené
objekty
• pro provoz ČOV nutné napájení el.
energií
• potřeba přizpůsobit chod domácnosti
(čistící prostředky apod.)
• složitější vyřízení stavebního povolení
• nutno se o chod ČOV starat sám, zajistit
odebírání vzorků, hlídat stav bakterií

Jímka
Asi nejhorší varianta. Prakticky takto je řešeno nakládání odpadních vodu u většiny
nemovitostí v obci. Nutno podotknout, že dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. musí každý
vlastník nemovitosti zabezpečit odvádění, čištění, popřípadě jiné zneškodňování
odpadních vod, jako je právě vývoz jímek feka vozem do čistírny odpadních vod a mít
o tomto doklad. V případě neprokázání nakládání s odpadními vodami dle vodního
zákona a dalších souvisejících předpisů hrozí pokuta ve výši až 100 000 Kč!
výhody
• jednoduché vyřízení povolení - ohlášení
• dokonalá vodotěsnost a dlouhodobá
životnost
• nižší pořizovací cena
• vhodná pro skladování nebezpečných
látek kromě látek výbušných nebo
rozpouštědel
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nevýhody
• nejdražší provoz (při naplnění nutný
odvoz feka vozem)
• zápach při vyvážení jímky
• nejvyšší provozní náklady
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Porovnání nákladů jednotlivých systémů
VARIANTY
Celkové pořizovací náklady (Kč)

Tlaková
kanalizace
61 300 000,-

Kombinovaná
kanalizace

Vlastní
ČOV

Jímka
3
10m

63 040 000,-

80 000,-

50 000,-

Celkové pořizovací náklady na
186 000,191 000,- 20 000,12 500,obyvatele (Kč)
Celkové roční náklady na
1 063 000,850 000,3 700,96 000,likvidaci odpadních vod (Kč)
Celkové roční náklady na
2 130,1 710,925,24 000,likvidaci odp. vod na osobu (Kč)
Náklady na likvidaci odpadních
71,57,31,800,3
vod (Kč/m )
Náklady na likvidaci odpadních
215,202,74.821,3
vod vč. odpisů (Kč/m )
3
Poznámka: Spotřeba vody v obci je průměrně na jednoho občana 30m /rok. Náklady
na likvidaci odpadních vod vč. odpisů znamenají náklady na likvidaci odpadních vod
a zároveň náklady na obnovu zařízení – tedy zařízení čistírny a kanalizace mají určitou
životnost a je potřeba jednotlivé součásti po dožití vyměnit. Ceny jsou uvedeny včetně
3
současných sazeb DPH. Pro orientaci stočné v Králíkách činí 29,50 Kč/m .

Průběh ankety
Anketa bude probíhat souběžně s volbami do krajského zastupitelstva Pardubického
kraje, a to v pátek 12. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin.
Anketa je určena pouze pro občany obce Dolní Morava starší 18-ti let, kteří se prokáží
platným dokladem totožnosti. Ve volební místnosti výše uvedení obyvatelé obce obdrží
orazítkovaný anketní lístek, na kterém bude uvedeno:
Jako způsob nakládání s odpadními vodami v obci preferuji:
 Centrální čistírnu odpadních vod s tlakovou kanalizací
 Centrální čistírnu odpadních vod s gravitační kanalizací
 Centrální čistírnu odpadních vod s kombinovanou kanalizací
 Lokální čistírny odpadních vod
 Domovní čistírny odpadních vod
 Jímky na zadržování odpadních vod
Z následujících odpovědí účastník ankety zaškrtne jednu možnost. Výsledky ankety
budou předloženy zastupitelstvu obce, které rozhodne na jejich podkladě o dalším
postupu v této věci.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 9. 2012
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ing. Michal Krupička
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Omluveni:

Petr Vrzal
Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Richarda Nováka a pana Michala Krupičku. Zastupitelé následně
program i ověřovatele schválili.
(5:0:0)
2. Záměr výstavby zahradního altánu na p.p.č. 5513 v k.ú. Velká Morava
(Jiří Král, Záměl – pod hotelem Morava)
Na obecní úřad byla doručena dokumentace k záměru výstavby zahradního altánu
na p.p.č. 5513 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přízemní dřevostavbu o půdorysných
rozměrech 6 x 10 m zastřešenou valbovou střechou. Umístění na pozemku bylo původně
mezi stávajícím a plánovaným rodinným domem, ale vzhledem k odstupu staveb
z požárního hlediska dodal projektant před zasedáním zastupitelstva změnu v umístění,
kdy altán se má nacházet nově při hlavní silnici (komunikaci III. třídy), orientace hřebene
má pak být rovnoběžně s komunikací. Vzhledem ke stávajícímu rodinnému domu má být
jižní stěna altánu umístěna přibližně na úrovni severní stěny rodinného domu.
K původnímu řešení zastupitelstvo nemělo připomínek, ale vzhledem ke změně
v umístění bylo prodiskutováno, že by bylo vhodné, pokud by se stavba altánu posunula
jižněji tak, aby byly severní stěny obou staveb (altánu a rodinného domu) na stejné
úrovni. Dále díky výraznějšímu působení této doprovodné stavby vzhledem k novému
umístění by bylo vhodnější užití sedlové střechy namísto valbové. Zastupitelstvo obce
schválilo záměr výstavby altánu, za předpokladu, že budou zapracovány výše uvedené
připomínky. Dále požaduje střešní krytinu tmavě hnědé, černé či černošedé barvy.
(5:0:0)
3. Záměr přístavby rodinného domku na p.p.č. 5791 v k.ú. Velká Morava
(Kopecký, Ústí nad Orlicí – za konečnou)
Na obecní úřad byla stavebním úřadem doručena dokumentace k záměru přístavby
rodinného domku na p.p.č. 5791 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přístavbu
o půdorysných rozměrech 6,2 x 5 m, která svým charakterem navazuje na původní dům
(shodné zastřešení a proporce). K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky
a zastupitelstvo obce záměr přístavby schválilo. Požaduje však užití střešní krytiny tmavě
hnědé, černé či černošedé barvy. Jako barevnost povrchové úpravy vnějších omítek
požaduje bílou barvu či pastelové odstíny barevných omítek.
(5:0:0)
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4. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5087/2 v k.ú. Velká Morava, žádost
o souhlas s uzavřením sloučené veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby
(Vyskočil, Brno – spodní část obce, vedle rozestavěné novostavby pana Vrábla)
Na obecní úřad byla doručena dokumentace záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 5087/2 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přízemní omítanou dřevostavbu
o půdorysných rozměrech 6,59 x 9,32 m zastřešenou sedlovou střechou. Orientace
stavby odpovídá okolní zástavbě, orientace hřebene je ve směru V-Z. K záměru nebyly
vzneseny žádné připomínky a zastupitelstvo obce záměr výstavby rodinného domu
schválilo včetně souhlasu s uzavřením sloučené veřejnoprávní smlouvy o umístění
a provedení stavby. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.
Po kolaudaci požaduje přihlášení min. jedné osoby k trvalému pobytu v obci. Dále
požaduje užití střešní krytiny tmavě hnědé, černé či černošedé barvy. Jako barevnost
povrchové úpravy vnějších omítek požaduje bílou barvu či pastelové odstíny barevných
omítek.
(5:0:0)
5. Informace o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o proběhlém dílčím přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012. Toto přezkoumání se uskutečnilo 20. září a provedly
ho pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje z finančního odboru, oddělení
přezkumu hospodaření obcí a DSO. Závěrem tohoto přezkoumání bylo, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Za tuto skutečnost můžeme vděčit především účetní obce.
(5:0:0)
6. Revokace usnesení č. 36/2012 o rozpočtu obce a schválení nového znění tohoto
usnesení
Protože v usnesení č. 36/2012, kterým byl schválen rozpočet na rok 2012 nebyl započítán
příspěvek na výkon státní správy ve výši 63 102 Kč, je potřeba toto usnesení revokovat
a schválit nové znění usnesení ve smyslu navýšení příjmů o tento příspěvek. Výše
rozpočtu zůstane zachována, rozpočet bude nadále schodkový, akorát výše
dofinancování z vlastních prostředků bude o výše uvedenou částku nižší. Zastupitelstvo
obce revokovalo tedy usnesení č. 36/2012 a schválilo ho nově v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012 ve výši příjmů a výdajů
13 616 000 Kč, přičemž dofinancování z prostředků uložených na bankovních účtech činí
783 530 Kč.
(5:0:0)
7. Žádost o přijetí ručitelského závazku pro Králický Sněžník, o.p.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Králický Sněžník, o.p.s. ohledně
ručitelského závazku na úvěr, který je nucena si vzít z důvodu problémů s vyplácením
dotace na projekt Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník.
Na přechodné financování závazků, dokud nebude vyřešen problém s proplacením
dotace, je nutné si vzít úvěr ve výši 2 700 000 Kč, přičemž ručitelský závazek obce by byl
3,48% z nesplaceného zůstatku výše uvedeného úvěru včetně příslušenství. V základu
by to tedy činilo ručitelský závazek ve výši 93 960 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru
je poskytnutí ručitelského závazku u všech obcí, které jsou členy společnosti. K tomuto
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byla vedena diskuze a bylo shledáno, že je nedostatek informací ohledně způsobu ručení,
kdy může hrozit reálné riziko, že v případě nesplácení úvěru může výše úvěru včetně
úroků a poplatků spojených s vymáháním dlužné částky narůst do vysokých částek
a původně avizovaná částka 93 960 Kč může být ve skutečnosti daleko vyšší. Z tohoto
důvodu by bylo vhodnější půjčit společnosti onu částku přímo s drobným úrokem,
než poskytovat ručitelský závazek. Zastupitelstvo obce tedy pověřilo vedení obce
jednáním ohledně možnosti poskytnutí půjčky namísto poskytnutí ručitelského závazku.
(5:0:0)
8. Žádost o zajištění opravy stání pro osobní automobily a vozovky před č.p. 88
na Velké Moravě (Vápeníkovi – cesta z konečné k hotelu Prometheus)
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Vápeníkových ohledně zajištění opravy
stání pro osobní automobily a vozovky před č.p. 88 na Velké Moravě. K žádosti se připojil
také pan Bednář. K tomuto bylo řečeno, že oprava vozovky v těchto místech byla již
firmou Moravostav, která svým nadměrným provozem poruchy způsobila, provedena,
a to v rozsahu, který evidentně způsobila. V rámci těchto oprav byl také obcí opraven
mostek pod touto komunikací poškozený loňskou povodní. Poškození parkovacího stání
na p.p.č. 5789 v k.ú. Velká Morava, které se nachází při nemovitosti č.p. 88 nepatří
do kompetence obce, protože se jedná o soukromý majetek. Bylo tedy v zájmu vlastníka
zajistit si tento pozemek před případným poškozováním způsobeným provozem. V této
věci je tedy potřeba obrátit se na původce těchto škod přímo. Obec může zajistit pouze
případnou součinnost v této věci, ale protože opravy komunikace požadované obcí byly
již dávno dohodnuty a před zasedáním zastupitelstva obce realizovány, nemůže obec
požadovat po původci škod další opravy škod na majetku, který není ve vlastnictví obce.
(5:0:0)
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
stavby na zřízení přípojky nízkého napětí k p.p.č. 5576 v k.ú. Velká Morava
(RD Procházková nad polesím)
Na obecní úřad byla doručena žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby na zřízení přípojky nízkého napětí
k p.p.č. 5576 v k.ú. Velká Morava. Tato smlouva má být uzavřena mezi společností
ČEZ Distribuce, a.s. a obcí. Jedná se o překop místní komunikace na p.p.č. 5579 v
k.ú. Velká Morava a zřízení věcného břemene na vedení přípojky nízkého napětí v tomto
pozemku. Za zřízení věcného břemene bude obci uhrazena jednorázová částka 1000 Kč.
K tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky a zastupitelstvo obce schválilo uzavření
výše uvedené smlouvy.
(5:0:0)
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 100 ks, je
dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je k dispozici po vydání
v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval Richard Novák,
mistostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na jeden z uvedených e-mailů.
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