
OTÁZKY A ODPOVĚDI  k problematice kanalizace – 2. část

22/ Zůstane nějaká část obce bez odkanalizování ?
Ano, zůstane. Při přípravě kanalizace se dělá několik stupňů projektové dokumentace. První je pro územní
rozhodnutí,  ta  obsahovala celkové odkanalizování  4 vesnic a územní rozhodnutí bylo vydáno v prosinci
2018. Potom se dělala dokumentace pro stavební povolení, která sloužila jako podklad pro žádost o dotaci.
Kritéria pro přidělení dotace jsou neúprosná  a je jich celkem 15, každé se boduje a k tomu, aby byla dotace
přidělena, je potřeba docílit určitého množství bodů, čím více, tím lépe. Kritéria, která může ovlivnit právě
projektová dokumentace, jsou  náklady na 1 metr kanalizace a  náklady na 1 ekvivalent (občan, trvale
žijící v obci). Z toho vyplývá, že na rekreační objekty a domy bez trvalého obydlení žádná dotace není.
A zde jsme museli  přikročit k rozhodnutí o zkrácení koncových větví,  abychom snížili náklady v těchto
kritériích a dotaci jsme vůbec získali. V opačném případě by se nedělala kanalizace vůbec. To zkrácení se
potom  projevilo v dokumentaci pro provedení stavby.

23/ O jaké se jedná zkrácení ?
Museli jsme udělat celkem 12 změn spočívajících ve zkrácení koncových větví, 8 v Pačejově nádraží a 4 v
Pačejově a Velešicích. Na nádraží je to konkrétně v ulici od Míkovců ke školce, část u mostu, část u Faměrů
– ty jsou bez dopadu na připojení objektů, dále od KD do stavebnin, na Prackách, ulice při lese k bytovkám,
ulice ke Kašparům. Dále jsme uvažovali o zrušení větve nad Buxínem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o
rozvojové území, tak ta větev byla zachována. V Pačejově je zkrácena větev od vsi za humna, od Vondrů k
mostu, do Starých zahrad a ve Velešicích od Pasek k Indrákům.

24/ O jaké objekty se bude jednat ?
V Pačejově nádraží – č. p. 59, 61, 74, 142, 168*), 127*), 188*) a e. č. 102*)

V Pačejově č. p. 171 a 166 a ve Velešicích č. p. 37 a 39*)

*) objekt bez trvalého pobytu nebo rekreační 
Chápeme, že majitelé těchto objektů nebudou spokojeni, ale vybudování kanalizace pro ně bude v další etapě
podle finančních možností obce, u některých je řešení v umístění domovní čistírny odpadních vod, na jejíž
pořízení by mohla obec přispět. V některých případech je možné i jiné technické řešení. Např. v případě
Pracek byla část kanalizace již položena, když se dělalo prodloužení vodovodu a není známo kde začíná a
kde končí, tak tam bude určitě priorita dokončení, protože se jedná také o rozvojové území. Ty jednotlivé
případy se musí řešit naprosto individuálně. Důležité je, že i na tyto úseky je stavební povolení a tudíž se
můžou podle podle finančních možností obce postupně dobudovávat.

25/ Kolik se tímto opatřením ušetřilo peněz?
Tímto opatřením se ušetřilo celkem 17 milionů korun.

26/ Jak velké finanční prostředky vynaloží obec v souvislosti s budováním kanalizace na 1 občana ?
V souvislosti s budováním kanalizace vynaloží obec na 1 občana v Pačejově nádraží 155 tisíc korun a na 1 
občana na akci Pačejov, Velešice a Týřovice 208 tisíc korun.

27/ Musím nechat dělat dokumentaci na přípojku kanalizace, když jsem v současné době na kanalizaci
již napojen?
Tady je třeba rozlišovat. Ti, kdo jsou napojeni na oficiální zkolaudovanou kanalizaci u bytovek u Majerů v
Pačejově  nádraží  (jedná  se  4  bytovky  a  14  rodinných  domů)  nemusí o  nic  žádat  a  kanalizace  bude
automaticky přepojena na nově budovaný kanalizační řad.
Všichni ostatní, kdo jsou napojeni do nějaké kanalizace – v Pačejově nádraží v části ke Strážovicím, v
Pačejově  vsi  a  ve  Velešicích,  jsou  napojeni  načerno  do nezkolaudované  dešťové  kanalizace,  kam se
splašky  nesmí  vůbec  pouštět  z  přepadu  septiku,  jímky  nebo  na  přímo  a  ti  musí  nechat  zpracovat
dokumentaci a provést připojení do nové kanalizace. V opačném případě jim hrozí pokuta od životního
prostředí nebo jeho inspekce.


