PROVOZOVANI

KAIYALIZACE V OBCI HTISINAC

Podle zlkona o vodovodech a kanaIízacích(zákon 2741200| Sb.) krajský uřad vydá povolení
k provozoviíní vodovodu nebo kana|izace těm obcím, které neprovozuji vodovod nebo
kanaIizaci za úěelemdosaženízisku. Jde o volnou živnost, tak'žestačíusnesenízastupitelstva,
žeschvaluje podání žádosti o povolenívolnéživnosti _ Provozování vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu.
Chceme tuto moŽnost vnrŽít a v dalšímobdobí připravit místnísdruŽenívlastníků(veřejnou
obchodní společnostnebo družstvo),kterébude kanalizaci provozovat. Výhodou je moŽnost
vytváření potřebného fondu oprav čerpadel v rámci stočnéhoa to i při kalkulovanéhodnotě
pod urovní ceny účtované
stočného
firmou vEoLIE.
K provozování kana|izace je nutno mít odpovědného zástupce, kte4ý v našem případě musí
splňovat kvalif,rkaci:
-

.

střední vzdéIiní s maturitní zkouškou v oboru vzděIáváni obsahově zaměřeném na
vodovody a kanalízace nebo v pÍíbuznémoboru a nejméně 4 roky praxe v oboru
vodovody akana|izace (tato kvalifikace vyhovuje až do rozsahu 5 000 szických osob
vodovod nebo kanalizaci), anebo
trvale využíva1ících
vykoškolské v oboru obsahově zaméŤenémna vodovody a kana|izace nebo v
příbuznémoboru a nejméně2roky praxe v oboru vodovody akana|izace.

Pro první období provozu kana|izacejsme projednali moŽnost využít odpovědnéhozástupce
zřadpracovníků ÚJV.

PRovozNÍxÁxreny
Výh'odou provozu tlakové kana|izaceje bezobsluŽ-nýprovoz sítěbez nutnosti kontro]. odpadají
problémy s proplachováním pritrubí.deratizacía údrŽbourevizních šachetatd.
Požarlavkyna obslahu a ťtdržbu:
.
.

uživatelskáobsluha: korrtrola signalizace chodu a doclrŽováníprovclzníhořádu
údrŽba
doporučeno1x ročněostříkriníčerpadia
o čerpacíclrstanic: bezúdrŽbové,
nrá garantovanésamočistícischopnosti)
bezúdrŽbová(síť
o tlakovéstokovésítě:

Provozní núkl*tly Ize rozděIit núsleelovně:
.

energeťickánáročnostchodu kanalizact

o čerpacichstarric:hradímajitel nemovitosti'0,41 kwt/nr3, coŽ je cca 1.20
KčÁn3
o tlakovó stokovésítě:bez energetickýchnákladů
uznatelné
servisnínáklady (tj.poruchy.kterénevznikly clrybouuŽivatele)
o zátuěni:jdou na vrub dodavateli
o

.

pozáruční:budou hrazeny z fondu oprav, který bude součásti stočného;servis

".:'"íi"Txkii#:ffi:[fr'1{{mf*-ffi
ťfffjtechnika(

dopravné ze středisek společnosti k uživateli) a opraYy výměnným
způsobem
režijnínákladyna provoz:
o úětování
a ýběr stoěného
o administraceoprav

Poznámky:
.

.

.
.

f)oba živcltnosti hydraulické části čerpadla, při stalrdardním'provozu a doďtŽování
provozního řádu, se statisticky pohybuje kolem 8 let; po repasi je možrročerpadlodál
provozovat"
oprava resp. ťepasehydraulíky* materiálovérrákiady cca 1500 Kč - celkovénáklady
clo 5000 Kč - oprava a repase (pokud není zavirróna nesprávným provozováním)
bude hrazena z fondu oprav.
Průměrnádoba ziištěnía odstraněnízávaďy je 45 minut
Fond oprav činíve stočnérngca12 Kč/m3

MNoŽSTYÍ VYPoUŠrĚNÝCH YoD A SToČNE'
Příméměření množstvíodpadníchvod je nákladnéa u domovníchpřípojek se nepouŽívá.
Spotřeba se odvozuje ze spotřeby vody, kterou lze měřit. S menšípřesnostílze stanovit
množstvíodpadníchvod i změřenídoby chodu kalovéhočerpadla(motohodiny).Nevýhodou
(970 Kč, kterénejsouzahmuty
nrákladyna měřícízaÍízení
měřenímotohodinjsou i dodatečné
je
do nakladůna přípojkua musísi zap|atitmajitel),na kontrolya odečtyměřenýchhodnot.
odváděnýchodpadníchvod jsou stanovenyv $ 19
Požadavkyna měřenía stanovenímnožství
sb.
Sb.,a v $ 29,30,31 vyhláškyč,.4281200|
zákonač,.274l200I
že:
v $ 19 stanoví,
Zékonč,.27412001Sb.
odpadníchvod měřeno,předpokládá se,žeodběratel,který
vypouštěných
(5) Není-li množství
odebírávodu z vodovodu,vypouštído kanalizacetakovémnoŽstvívody, kterépodle zjištěnína
vodoměru nebo podle směrných číselspotřeby vody z vodovodu odebral s připoětením
množstvíodpadníchvod je podkladem
mnoŽstvívody získanéz jiných zdrojů.Takto zjištěné
pro v3ičtovánístočného.
Že:
vyhláškaě.4281200|Sb $ 30 stanoví,

(1) Není-liprováděnoměřenímnoŽstvívypouštěných
odpadníchvod do kanalizaceani měření
odebranévody, určíse množstvívypouštěnýchodpadníchvod podle směrnýchčíselroční
potřebyvody uvedenýchv pÍí|oze
č.12 vyhlášky.

Sb.)
siuĚnNÁ ČÍsra RoČNÍPoTŘEBY VoDY (přílohač.lzkvyhlášce č.42812001
Byty najednohoobyvatelebyu:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

v domechpouzes qitoky
v domechpouzes qitoky a společnýmiWC
je-li v býě qitok a WC (bezkoupelny,sprchového
nebovanovéhokoutu)
je-li v bytě výtok,WC a koupelnas kamny na pevnápaliva
je-li v bytě výok, WC a koupelnas prutokovýmohřívačem
nebobojlerem
je-li v bytě výtok,WC a koupelnas centrálnípřípravouteplévody

16m3/rok
25 m3lrck
31 m3lrok
4I m3lrok
46 m3lrok
56 m3/rok

Rekreační
chaty:
chatynajednohoobyvatelerekreační
k době'po kterouje chataběhemroku
spotřebase vypočtej ako u poloŽky | ďŽ 6 s přihlédnutím
vžívána.
KALKULACE

SToČNÉHo

firmouVEOLIE v našíobcije 31,68Kč/m3.
Současné
stočné
účtované
pro našíobecje:
Minimální předběžněkalkulovaná nezisková hodnotastočného
+
+
režýní
naklady = 24,80Kě
odpadníchvod I2Kč fond oprav 4 Kč
8,80Kčpro čistírnu
na obyvateleod 396,80 Kč (bod 1 výšeuvedené
S touto hodnotouje celkovéročnístočné
tabulky) do 1140,80Kč (bod 5 tabulky).PředběŽnákalkulace bude zpřesněnapo kolaudaci
kanalizacea budep|atnápodobuzkušebďhoprovozu.

vÝnĚn STočNÉHo
Zákon č.27 4l200I Sb. stanoví:
je k tomu
$ 8 odst. (6) Vlastník vodovodu nebo kana|izace, popřípadě provozovatel, pokud
vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouw o dodávce vody nebo odvádění
odpadníchvod s odběratelem.Závazky vzniklé ztéto smlouvy přechazeji na právního nástupce
vlastníkavodovodu nebo kanalizace ana právního nástupce provozovatele.
V našíobci Husinec:
.

Zálk|adní forma stanovení množství odkanalizovaných vod v systému tlakové
kanalizace bude vYlžívat fakturu za spotřeby vody, která bude podkladem pro
stanovenístočného.

V případě,kdy domácnostvyužívávodu z neměřenéhozdroje, bude stočné
stanoveno
podle směrných číselročnípotřeby vody uvedenýchv příloze č,.t2 k vyhlášceč.
42812001
Sb.
obec bude ve qfiimečných případech,kdy domácnost vytlživá vodu z neměřeného
zdroje (napr. vlastní studna),tolerovat i možnoststanoveníodkanalizovaných vod z
měření doby provozu čerpadla(motohodiny). Nríklady na instalaci tohoto měření
ponesemajitel_bez spoluúčasti
obce.

