Obec Stračov
Stračov 2
PSČ 503 14
IČ: 00 269 638
-----------------------------------------------------------------------------------zastoupená starostou: Luďkem Homoláčem, Ph.D.
tel. 721 384 220, starosta@stracov.cz

Adresát dle čísla popisného v obci Stračov a Klenice

Věc: Průvodní dopis obce Stračov ke stanovisku vypouštění odpadních vod
Vážení spoluobčané,
průvodním dopisem bych Vás chtěl informovat o stanovisku zastupitelstva obce /ZO/ Stračov,
které vyplývá z povinností dodržování legislativy České republiky ohledně vypouštění
odpadních vod v obci Stračov a místní části Klenice.
Veškerá zodpovědnost z hlediska kvality, množství, atd. vypouštění odpadních vod,
zcela připadla na správce sítě kanalizace, tj. na obec Stračov, která síť spravuje, kontroluje
průběžně během roku maximální hodnoty ukazatelů znečištění, včetně kontrol napojených
čistících zařízení jednotlivých nemovitostí do kanalizace.
Od roku 2007, kdy správce sítě získal povolení – rozhodnutí na vypouštění odpadních
vod od Magistrátu města Hradce Králové /MMHK/, bylo dané povolení prodlouženo do roku
2020. V daném roce, tj. 2020, MMHK – odbor životního prostředí rozhodne, zdali obec
Stračov splňuje podmínky pro vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace do příkopů či
do Klenické svodnice. Pokud nebude povolení prodlouženo, tak dané rozhodnutí od MMHK
bude mít přímý vliv na další rozvoj obce a vliv na vlastníky nemovitostí /zákaz přejde i na
vlastníky nemovitostí, aby byly napojeny do jednotné kanalizace/. Rovněž nesmím
opomenout, že se vystavíme nebezpečí uložení finančních sankcí.
Proto již od roku 2007, jsem jménem zastupitelstva obce Stračov, OPAKOVANĚ
apeloval na vlastníky nemovitosti ve Stračově a Klenice, aby si způsob vypouštění odpad.
vod, napojení do kanalizace, atd. dali do pořádku. Kdo tak učinil, tak jménem ZO Stračov
DĚKUJI! Tzn. změnil „prokopnutou žumpu“, připojení na přímo, či zvětšil dimenzi čistícího
zařízení na vyhovující dočišťovací zařízení. Zároveň dané vyhovující čistící zařízení na
náklady obce Stračov legislativně zlegalizujeme. Kdo tak neučinil, hodlá tak bezodkladně
učinit, rovněž za obec Stračov nabízíme maximální součinnost a pomoc pro vypracování
dokumentace pro územní a stavební povolení (DUR a DSP) pro umístění čistícího zařízení a
to do konce roku 2017, tj. DUR a DSP zpětně uhradí obec Stračov vlastníkovi nemovitosti,
pokud dané čistící zařízení zrealizuje na svém pozemku do 30.6.2019. Samozřejmě musí dané
dokumenty být odsouhlaseny stavebním úřadem s povolením a nabytím právní moci /max. do
4,5 tis. Kč/. Bližší informace k řešení budou předány ústně při kontrole správce kanalizace u
jednotlivých nemovitostí s odborně způsobilou osobu /pro obec Stračov a místní část Klenice
paní Kalousková a pan Kalmus/ v termínu 27.6., 29.6., 1.7 a 2.7. 2017, čas bude upřesněn.
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Přesné zásady pro jednotlivé varianty napojení či nenapojení na obecní
kanalizaci v obci Stračov a Klenice jsou popsány ve stanovisku obce, viz. příloha.
Samotná kanalizace v obcích si vyžádá nemalé finanční náklady, to vyplývá
z kamerového záznamu kanalizace, kde jsme si zmonitorovali stav v obci Stračov ze 60 % a
v místní části Klenice z 30 %. Pokud bude mít kdokoliv zájem se podívat na způsob napojení
své nemovitosti, rádi Vám daná data poskytneme. Další monitorování bude probíhat
v průběhu dalších let.
Závěr:
Zastupitelstvo obce Stračov se maximálně snaží v dané problematice postupovat
obezřetně. Není naší prioritou postavit betonovou centrální čističku za 100 mil. Kč (vlastní
řešení by si vyžadovalo zbudovat tři až čtyři přečerpávací zařízení, rozkopání celé obce až po
napojení tj. „až po záchod“) a tím zadlužit obec Stračov na dalších 10 let a to za předpokladu
získání výrazné dotace. A posléze prvním dnem provozu od spoluobčanů vybírat na vlastní
provoz čističky nákladovou položku ČOV v částce min. 48 Kč/m3 /na osobu – 1 osoba 35m3/rok, tj. poplatek za 1 osobu 1680 Kč/rok. Čtyřčlenná rodina by uhradila 6 720 Kč.
Naší snahou, tj. zastupitelstva obce Stračov, je nastavit jasná pravidla po nás
všechny. Pro ty, kteří mají vyhovující čistící zařízení, ať jsou či nejsou napojeny na obecní
kanalizaci. Ti všichni vydali finanční prostředky pro dodržení všech zákonných povinností
vyplývajících z pravidel o nakládání s odpadními vodami. Jakožto starosta sděluji, že nelze
tolerovat, že 90 % občanů danou věc řeší a 10% vlastníků nemovitosti to obchází, neuhradí
160 Kč/osobu/rok za vypouštění odpadních vod a ještě se smějí těm občanům, kteří danou věc
řeší.
Závěrem. Jsem přesvědčen, že všichni majitelé nemovitostí se zamyslí nad svým
způsobem vypouštění odpadní vody. Zároveň, že využijí nabídku v součinnosti v řešení
situace a finanční podpory od správce kanalizace, tj. obce Stračov, k sjednání nápravy. Vždyť
voda je Evropskou unií brána jako limitující faktor ČÍSLO JEDNA samotné stability Evropy
v blízké budoucnosti. Jsem i přesvědčen, že v blízké budoucnosti budeme řešit další
povinnost, tj. že veškerá dešťová voda nebude povolena býti svedena do kanalizace, ale každý
na svém pozemku bude danou vodu vsakovat.

Ve Stračově dne 6.6.2017
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