Hlavní projednávaná témata na setkání s občany dne
10.4.2017 v Újezdu nad Zbečnem
a další aktuální informace k tématu „voda a kanalizace“,
„fekál – vývoz jímek“ a další
Kanalizace:
Od projektu „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ bylo z důvodu nezajištění vlastních zdrojů
žadatele na spolufinancování akce odstoupeno (roky 2013-2014).
Proto nové ZO obce Zbečno začalo hledat novou cestu k vybudování kanalizace. Vstoupilo
v jednání s vybranými vodohospodářskými společnostmi. Rozhodnuto bylo jednat a podávat
žádost o dotaci samostatně jako obec, nikoliv již pod hlavičkou dobrovolného svazku obcí
„Kanalizace a voda Křivoklátsko“. Jednání probíhala také za účasti zástupců obce Sýkořice,
neboť tato sousední obec by byla dle projektu napojena na ČOV v obci Zbečno .
Osloveny byly 3 společnosti:
-

Vodárenské sdružení obcí západních Čech - po dvou jednáních s tímto sdružením
bylo od další možné spolupráce odstoupeno z důvodu, že představa sdružení byla
taková, že celá kanalizace by byla budována jako tlaková a nikoliv kombinovaná
(tlaková a gravitační), na kterou máme hotový projekt pro stavební povolení a vydané
stavební povolení.

-

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka – toto sdružení by investovalo do
společných zařízení, tedy společné ČOV, společné stoky vedoucí na ČOV a propojení
vodovou mezi obcí Zbečno a Sýkořice. K realizaci díla by přistoupilo VSOR za
podmínky získání dotačních prostředků a to minimálně ve výši 65% ceny díla. Zdroje
od VSORu jsou odhadovány ve výši cca 5,2 mil. Kč.

-

Vodárny Kladno-Mělník, a. s. – tato společnost umožní obcím při vkladu majetku
do VKM získat za 90% hodnoty majetku akcie společnosti a 10% hodnoty majetku
VKM od obce odkoupí. VKM poskytne zálohu na budoucí vklad majetku, která bude
použita pro financování budované infrastruktury. Tyto zdroje jsou odhadovány ve
výši cca 11,5 mil. Kč.

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka spoluúčasti na budování kanalizace, ČOV a
vodovodu se společností VKM. Při dalších jednáních a revizi projektu byla dohodnuta potřeba
změny trasy vedení I. etapy kanalizace ve Zbečně. Ta bude nově směrována do komunikace a
nikoliv Klíčavským potokem a následně po loukách „Na Hříbkách“ do ČOV. Na zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení

a zajištění inženýrské činnosti k vydání

rozhodnutí o umístění stavby se v současné době pracuje.

Byl vybrán administrátor dotace (dle Směrnice Obce Zbečno o zadávání zakázek malého
rozsahu) – firma CONFIN PARTNER s. r. o., Ječná 243, Praha 2.

Dále je třeba vyhotovit projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr a
rozpočtu dle platných předpisů aktuální vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a
rozpočtu dle platných předpisů včetně zajištění vyjádření správců sítí (dle směrnice Obce
Zbečno o zadávání zakázek malého rozsahu) – firma Fiala Projekty, s.r.o. Lečkova 1521,
Praha 4.
Ministerstvo zemědělství již zveřejnilo novou dotační výzvu „Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodu a kanalizací II“
Na naši obec se mimo jiné vztahují tyto podmínky podpory:
-

Obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 – 1000 obyvatel – dotace ve výši 60%

-

Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného obyvatele jsou
80 000,- Kč bez DPH

Domácí čistírny odpadních vod
SFŽP zveřejnil výzvu č. 11/2016, podporující výstavbu domovních ČOV. Tato výzva
podporuje výstavbu domovních ČOV tam, kde se stavba velké čistírny odpadních vod
nevyplatí nebo kde ji není možné postavit. Podporu získají projekty realizované tam, kde
nepřichází do úvahy možnost připojení ke stokové síti. Další podmínkou je, že
navrhovaným opatřením musí také dojít k napojení minimálně 30% ekvivalentních obyvatel
z celkového počtu obyvatel dosud nepřipojených k žádné stokové síti v daném území, přičemž
územím není velikost obce, ale území ucelené místní části. Výzva je určena pro budovy
využívané k trvalému bydlení a budovy ve vlastnictví obce, které nejsou užívány za účelem
dosahování zisku. Žadatelem o dotaci je obec.
Pokud by někteří občané měli sami v úmyslu vybudovat domácí ČOV, doporučujeme jim se
nejprve obrátit na Městský úřad v Rakovníku, odbor životního prostředí, neboť v některých
částech obce nelze stavbu domácí ČOV povolit, protože se na tato území vztahuje pásmo
hygienické ochrany vod.
Vývoz jímek – fekál
Dne 20.3.2017 byla na základě podnětu, který obdržela ČIŽP dne 4.3.2017 provedena
kontrola, jejímž předmětem bylo zjištění skutečného stavu nakládání s odpadními vodami
v obci Zbečno, vč. části Újezd nad Zbečnem. Bylo konstatováno, že vypouštěním splaškových

odpadních vod na pozemky p. č. 280/432-440 v k. ú. Újezd nad Zbečnem z cisterny fekálního
vozu ve vlastnictví obce dochází k nedovolenému vypouštění odpadních vod, a tím k porušení
ust. § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
Na základě této kontroly byl okamžitě zastaven provoz fekálního vozu ve vlastnictví obce
Zbečno. Občané byli o této skutečnosti vyrozuměni „Důležitým upozorněním“ zveřejněným
na elektronické úřední desce a fyzických úředních deskách v obou částech obce. Občanům
byly nabídnuty kontakty na firmy, které se svozem odpadních vod zabývají.
Archeologický průzkum při výstavbě kanalizace
Na setkání s občany v Újezdu nad Zbečnem byl jedním z občanů podán návrh na zahájení
archeologických prací ještě před započetím prací na výstavbě kanalizace.
Po konzultaci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech je nutné postupovat
standardně. Tzn. před zahájením prací podat oznámení o zahájení prací. Jedná se o liniovou
stavbu, bude muset být projita celá. Obec bude mít na stavbu přiděleného archeologa, který
bude stavbu sledovat. Dle sdělení ÚAP se nemáme obávat velkého zdržení prací, výzkum
probíhá v rámci týdnů.
Nákladní doprava v obci
Část občanů trápí nákladní doprava v obci. Na podnět obce byly osazeny 2 dopravní značky
omezující nejvyšší povolenou rychlost v obci směrem od Sýkořice k mostu na 40 km/hod.
Kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti provádí Policie ČR.
Podle sdělení Krajského úřadu SK připravuje KSÚS zpracování projektové dokumentace na
opravu mostu ve Zbečně. Po zajištění finančních prostředků, které jsou předpokládány ve výši
několika miliónů korun, bude most na základě opatření doporučených provedeným
diagnostickým průzkumem opraven.
Základní škola Zbečno
Na dotaz ohledně udržitelnosti základní školy byli občané ujištěni o tom, že škola bude i přes
nízký počet žáků obcí nadále podporována, že určitě není v úmyslu zastupitelstva obce školu
zavřít.

Zapsala: T. Prošková

