Kanalizace
Panenský Týnec
a Žerotín

Vážení spoluobčané,
je to skoro pět let, kdy jste obdrželi prvotní informace o stavbě kanalizace v Panenském
Týnci a Žerotíně. Začátky nebyly jednoduché, ale postupně s vytvořením Svazku obcí
jsme se nadechli a nyní se již dostáváme do samotného závěru, kterým je přidělení dotace
na stavbu kanalizace a ČOV. Pro Vás obyvatele bude jistě potěšující zpráva, že nebudete
na veřejnou stavbu kanalizace přispívat žádným ﬁnančním obnosem. Vaše náklady
spojené s odkanalizováním budou spojeny jen s napojením Vašich nemovitostí k
předávacímu místu, což je většinou hranice Vašeho pozemku s obecním, a to jednotnou
částkou 5000,- Kč.
Nechceme, aby byli někteří majitelé nemovitostí znevýhodněni například délkou domovní
přípojky. Pokud se někteří majitelé nemovitosti nepřipojí ke kanalizaci, budou muset v
budoucnu dokládat, jak nakládají s odpadními vodami. Nedoloží-li toto kontrole, vystavují
se pokutám. Proto si musíme uvědomit, že kanalizace je prioritou nás všech. Zvedne
hodnotu našich nemovitostí, zvýší komfort a pomůže životnímu prostředí.
Přípravě kanalizace se zastupitelstva věnovala již v minulosti, ale až v roce 2015 naplno,
kdy započaly náročné projektové a přípravné práce, jejichž výsledkem bylo postupně
získání jednotlivých územních rozhodnutí a stavebních povolení na všechny předmětné
stavby, dále změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ústeckého kraje a následné
schválení celého projektu v OPŽP – (Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní) včetně přiznání dotace z fondů EU .
Proto je nutné přistoupit k realizaci s maximální zodpovědností, aby výsledkem bylo
kvalitní dílo naplňující všechny požadované parametry na funkčnost. Pro dosažení tohoto
cíle žádáme o maximální spolupráci a vstřícnost i Vás – občany Panenského Týnce a
Žerotína, protože výstavba se bude bezprostředně týkat každého z nás.

Jiří Křišťál
starosta obce
místopředseda svazku

Bc. Jiří Čížek
starosta městyse
předseda svazku

Než vás seznámíme s technickými informacemi,
pokusíme se Vám odpovědět na pár otázek.
Mohu likvidovat odpadní vody bez připojení na kanalizaci, tzn. stávajícím
způsobem po vybudování kanalizace?
Ano, ale … je potřeba mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Musím mít povolený
způsob jiný (např. žumpa, domácí čistírna odpadních vod) a tento musím být schopen
doložit. Musím tedy mít příslušné povolení stavebního nebo vodoprávního úřadu k
takovéto likvidaci odpadních vod, musím mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob
likvidace odpadních vod musím provádět nezávadným způsobem. Žumpa např. nesmí
být opatřena odtokem nebo přelivem, musí být vodotěsná a musí být v pravidelných
intervalech vyprazdňována s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Je nutné
však upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu
životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě
dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.
Jaké jsou sankce za nelegální vypouštění odpadních vod?
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních,
popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 34
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být vodoprávním
úřadem udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.
Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově budovanou kanalizaci?
Mimo již výše uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní
prostředí se jedná zejména o tyto důvody:
- minimální administrativní zátěž a úspora nákladů na vydání povolení k
umístění a provedení přípojky
- zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitoti
- snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod
- dřívější opravy komunikací po realizaci kanalizace

Mám dům s domovní ČOV . Musím se připojit na kanalizaci?
Pokud je Vaše čistírna v pořádku, nikdo Vás v nejbližší době k napojení nutit nebude.
Nicméně uvědomte si, že i čistírna má omezenou životnost. Zvažte, zda pro Vás není
výhodnější připojit se nyní, nebo později, kdy budete mít připojení zcela ve své režii.

Schéma budované čistírny

Nyní jsme Vám připravili informace od projektanta stavby:
Stavební řešení
Splašková kanalizace gravitační /SO 301/ bude z plastového potrubí PVC (PP) DN 300
SN min. 8 a zajistí vysazenými odbočkami splaškové kanalizace DN 150, DN 200 i
několika tlakovými DN 40 pro odvod splaškových vod z přilehlých nemovitostí. Potrubí
bude uloženo v pažené rýze na pískovém podsypu s hutněným obsypem. Na trasách
kanalizace budou v místě soutoků jednotlivých větví a v lomech trasy osazeny revizní
betonové kanalizační šachty s litinovým rámem a těžkým poklopem v úrovni terénu. V
terase stoky N vedené přes obdělávané pozemky budou šachty vyvedeny min. 0,5 m nad
terén a označeny. V některých úsecích na kanalizaci je možné použití šachet plastových
DN 600. Křížení silnic SÚS bude protlaky, stejně tak křížení komunikace R7 a
Žerotínského potoka. Pozemky nad potrubím budou uvedeny do původního stavu.
Splašková kanalizace tlaková /SO 302/ bude z tlakového plastového potrubí DN 50 – DN
100. Pro potřebu přečerpávání splaškových vod je navrženo 6 ks čerpacích stanic v
betonovém provedení s napájením el. energií z místní sítě. Velikost akumulačního
prostoru jednotlivých stanic je navržena s rezervou nátoku po dobu 8 hodin, pokud by
došlo k výpadku elektrické energie.
ČOV EO 600 /SO 303/ je navržena mechanicko-biologická. Strojně technologickou část
ČOV je možno provozovat při zatížení 40-120% aniž dojde k průkaznému snížení
účinnosti čištění. Výrobce a dodavatel ČOV musí garantovat výstupní parametry
vyčištěné vody již od 30% vstupního zatížení až k zatížení 120%. Recipientem vyčištěné
vody je Žerotínský potok, který po cca 15 km ústí do řeky Ohře. Součástí objektu ČOV je
odtoková kanalizace s výústním objektem, přípojka vody s vodoměrnou šachtou, příjezdní
komunikace a zpevněné plochy v areálu a oplocení včetně vjezdové brány.

Přípojky
Další důležitou součástí stavby budou kanalizační přípojky, vysazené z kanalizačních
stok.
Kanalizační přípojky deﬁnuje zákon č. 274/ 2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ve znění pozdějších předpisů :
§ 3 Přípojky, odst. ( 2 ) : Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou
úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k
zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
§ 3 Přípojky, odst. ( 7 ) : Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek
uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze
svých provozních nákladů.
§ 3 Přípojky, odst. ( 8 ) : Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo
mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné.
Z výše uvedených výňatků příslušného zákona vyplývá, že zřízení kanalizační přípojky je v
celé její délce záležitostí vlastníka připojované nemovitosti, nicméně připravovaná akce
zahrnuje realizaci těchto kanalizačních přípojek. Vlastníci jednotlivých nemovitostí
budou provádět pouze dopojení kanalizační přípojky v domě po stávající domovní odpad.
Stávající žumpy, septiky či jiná související zařízení budou poté vyřazena z provozu.
Navržená technologie centrální čistírny odpadních vod umožní vypouštění odpadních vod
do vod povrchových v kvalitě plně vyhovující Nařízení vlády ČR č. 229/ 2007 Sb..
Napojení na stávající domovní odpad musí být provedeno před ústím potrubí do žump a
septiků, aby bylo zamezeno pronikání dešťových a balastních vod do nového potrubí
splaškové kanalizace.

Moje náklady na připojení?
V případě využtí nabízené možností obcemi ke společnému podání žádosti o vydání
územního souhlasu, pořízení projektové dokumentace, přílohy žádosti a realizaci přípojky
vás budou stát 5000,- Kč. Zbylé náklady na připojení hradí sdružení. Dodavatelská ﬁrma
Vám zhotoví přípojku na hranici pozemku i propojení mezi hranicí pozemku po domovní
odpad. Na Vás zůstane zajistit si připojení v domě.
Mohu napojit na kanalizační potrubí dešťový svod?
Ne, nemůžete! Čistírna odpadních vod je dimenzována na nátok pouze splaškových vod.
Kdyby došlo k napojení dešťových svodů, pak by mohlo dojít ke kolapsu ČOV.
Mohu nalít do kanalizace tuky či olej?
Ne, nemůžete! Čistírna odpadních vod není stavěna na odbourávání tuků a olejů. V
případě provozoven, kde se ve velkém vaří, tyto si budou muset nechat zřídit lapač tuků.

hlavní řady

Uvedené údaje jsou jen základní charakteristikou této připravované
rozsáhlé akce. S dalšími podrobnostmi Vás seznamujeme na veřejných
zastupitelstvech nebo prostřednictvím zpravodaje. Veřejné projednávání
před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení se uskutečnilo
již v roce 2017, 2018. Pro získání konkrétní informace nás kontaktujte na
níže uvedených kontaktech.
Nezbývá si než přát, že přes veškerá úskalí, kterými si procházíme a ještě
projdeme, dokážeme vše realizovat ke spokojenosti nás všech.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:
Městys Panenský Týnec – tel: 415 694 129, starosta@panenskytynec.cz
Obec Žero n – tel: 415 694 125, ouzero n@seznam.cz
Za Dobrovolný svazek obcí Panenský Týnec a Žero n
Bc. Jiří Čížek - předseda - tel.: 725 061 092
Jiří Křišťál - místopředseda - tel.: 603 734 743
Ing. Lenka Hamplová - členka valné hromady DSO - tel.: 723 035 684
Jaroslav Korous- člen valné hromady DSO - tel.: 602 447 289
Dodavatel stavby:
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Na Rados 184/59
155 21 Praha 5
Za projekční ﬁrmu: Ing. Jan Plhal, Projekty Plhal s.r.o.

