MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
--------------------------------------------------------------------------------------------------

VODOVOD A KANALIZACE
časté otázky a odpovědi
Vážení občané,
v následujících několika stránkách se Vám pokusím odpovědět na otázky, se kterými jsme se setkali
v průběhu přípravy převodu vodovodu a kanalizace pod správu VAS, a.s. Třebíč. V případě
přetrvávajících nejasností využijte kontaktů uvedených na konci tohoto listu.
Josef Herbrych, starosta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proč se vodovod a kanalizace v obci převádí pod provoz VAS, a.s. provoz Třebíč?
Dnešní cena vody v naší obci je v podstatě pouze cenou výrobní. Rovněž tak je to na straně stočného, kde
vybraná částka kryje maximálně spotřebu el. energie na čistírně odpadních vod.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích je provozovatel vodovodů a kanalizací povinnen plnit tzv. Plán
fondu obnovy (PFO), který stanoví, že si provozovatel z výnosů vodného a stočného odkládá poměrnou část
hodnoty vodárenského majetku tak, aby tento mohl být v horizontu 40 let zcela obnoven. Při hodnotě
vodohospodářské infrastruktury ve výši 55 526 114, Kč se jedná minimálně o 938 020,- Kč ročně. Tento fond
se v současné době samozřejmě nenaplňuje, protože na vodném a stočném, z kterého se tyto příjmy mají
tvořit, se tyto prostředky nevyberou. Zůstává samozřejmě možnost, odkládat tuto částku z jiných
rozpočtových příjmů, ale potom budou zcela utlumeny všechny ostatní investice.
Vlastní zajištění provozu v souladu s legislativou a technickými požadavky je otázkou odborné pracovní síly
– tedy zaměstnání kvalifikovaného pracovníka, nebo hledání firmy, která by byla oprávněna a schopna tato
zařízení provozovat, a s tím související další náklady, které by se promítly do konečné ceny vodného a
stočného. Významným přínosem převodu vodárenských zařízení pod VAK (svazek obcí Vodovody a
kanalizace Třebíč) je zajištění rychlosti servisu zařízení, technická a odborná vybavenost provozovatele (v
tomto případě VAS,a.s.) a budoucí možnosti financování rozvoje a dostavby vodohospodářské
infrastruktury. Pro přiblížení: v případě např. rekonstrukce kanalizace se tyto stavby provádějí většinou za
pomoci dotací, které zpravidla tvoří 50-70% nákladů. V případě , že toto buduje obec, si také obec hradí
zbytek nákladů nad úroveň dotace. V případě členství ve svazku je to 10% podílu obce a až 30% podílu
svazku. Protože kanalizace v naší obci byla realizována před cca 40 lety, bude nutná její celková
rekonstrukce většiny její délky, což představuje investici v řádu desítek milionů, která je mimo finanční i
organizační možnosti obce.
Převod správy vodovodu pod VAS Třebíč je logickým vyústěním zahájení uvedení do provozu přivaděče
pitné vody z Heraltic do Čáslavic. Rozhodnutí zapojit se do připravovaného projektu vodovodního přivaděče
schválilo zastupitelstvo 22.února 2008. V této době se zvažovala vůbec možnost vystavění vodovodního
přivaděče z Heraltic do Čáslavic. Vzhledem k tomu, že to byla jedna z posledních reálných šancí pro získání
dotace na tuto stavbu, hledala se řešení, jak tuto stavbu učinit ekonomicky a provozně realizovatelnou. Na
tuto skutečnost má zejména vliv počet odběratelů pitné vody a bylo zjevné, že bez připojení Rokytnice je

stavba nerealizovatelná. Toto rozhodnutí bylo učiněno v zájmu dlouhodobého zajištění této základní životní
potřeby.

Vody v obecních vrtech máme dost, proč se jich zbavujeme?
Rokytnici zásobují pitnou vodou dva vrty umístěné pod koupalištěm. Voda obsahuje poměrně dost železa,
tedy se musí upravovat (což není až tak podstatné). Důležité je to, že není jisté, jak dlouho budou tyto vrty
sloužit a jaká bude jejich vydatnost do budoucna, tedy budou-li schopny stačit dalšímu rozvoji obce. Rovněž
technologická část úpravny vody zcela neodpovídá dnešním standardům, a zasluhovala by modernější
zařízení, což by se také promítlo do ekonomiky provozu. Místní část Veverka nebyla zásobovaná vodou
vůbec a individuální studny nepatří k nejkvalitnějším, takže se tímto naskytla příležitost, jak tuto situaci
vyřešit. Po odpojení podzemních vrtů z rozvodné sítě bude požádáno o změnu vodohospodářského
povolení k odběru vody na vodu užitkovou, která by výhledově mohla sloužit k zásobování areálu
koupaliště. Již několik let se provoz koupaliště potýká s nedostatkem vody nejen na napouštění bazénu, ale
v období sucha je velkým problémem i zalévání travnaté plochy hřiště vodou z rybníka, jehož hladinu se tím
pádem ne vždy daří udržet na povolené hranici. Právě využitím vody ze stávajících vrtů by se podařilo řadu
těchto problémů vyřešit, takže nenastane situace, kdy by vrty byly odstaveny mimo provoz a trpěly
nečinností.

Jaká je cena vody ve svazku VAK Třebíčsko?
Současná cena vodného a stočného ve svazku VAK Třebíč je pro rok 2014 stanovena ve výši 83,82 Kč za
1m3 včetně 15% DPH. Z toho tvoří vodné 47,82 Kč za 1m3 a stočné 36,- Kč za 1m3.
Cena vody je stejná pro všechny obce a města svazku VAK bez ohledu na velikost a počet obyvatel.

Jakým způsobem se vypočítá výše platby za vodné a stočné v jednotlivých domech?
Odebírá-li spotřebitel vodu pouze z vodovodního řadu, který je osazen vodoměrem, zaplatí množství, které
je zjištěno při odečtu vodoměru a provedeném vyúčtování. Platí, že kolik vody odebere, tolik jí vypustí do
veřejné kanalizace. Toto platí bez ohledu na počet osob v domácnosti.
Příklad: Čtyřčlenná rodina, žijící v rodinném domě, který nemá žádný jiný zdroj vody, odebere za rok 140 m3
vody. Při vyúčtování zaplatí: 140m3 x 83,82 Kč
=
11 734,80 Kč (za rok)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odebírá-li spotřebitel vodu z vodovodního řádu a zároveň má svůj vlastní zdroj (například odebírá vodu
z řádu pouze na vaření a ostatní spotřebu kryje vlastní studnou), zaplatí pouze vodné za vodu odebranou a
naměřenou vodoměrem. Stočné potom zaplatí v množství uvedeném vyhláškou č. 428/2001, která stanoví
směrná čísla spotřeby vody pro jednotlivé odběratele. Pro rodinné domy je tato spotřeba stanovena ve výši
36m3 na osobu a rok .
Příklad: Čtyřčlenná rodina, žijící v rodinném domě, odebírá vodu pouze na vaření, má svůj další vodní zdroj ,
odebere za rok 40 m3 vody.
Při vyúčtování zaplatí: vodné
stočné
celkem

40m3 x 47,82 Kč

=

1 912,80 Kč

36m3 x 36,-Kč x 4 osoby

=

5 184,- Kč
7 096,80 Kč (za rok)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Není-li spotřebitel napojen na veřejný vodovod a vodu z vodovodního řádu neodebírá , ale vypouští
odpadní vody do veřejné kanalizace, stočné potom rovněž zaplatí v množství uvedeném vyhláškou č.
428/2001, která stanoví směrná čísla spotřeby vody pro jednotlivé odběratele. Pro rodinné domy je tato
spotřeba stanovena ve výši 36m3 na osobu a rok .
Příklad: Čtyřčlenná rodina, žijící v rodinném domě, vodu neodebírá, vypouští odpadní vody do veřejné
kanalizace.
Při vyúčtování zaplatí:

stočné

36m3 x 36,-Kč x 4 osoby

=

5 184,- Kč (za rok)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Není-li spotřebitel napojen na veřejný vodovod a vodu z vodovodního řádu neodebírá ani nevypouští
odpadní vody do veřejné kanalizace, vodné ani stočné samozřejmě neplatí. Je však povinnen prokázat, že
likvidaci odpadních vod provádí v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. , tedy doložit doklady o pravidelné
likvidaci (vyvážení jímky), odpovídající svým objemem způsobu využívání nemovitosti.

Jak je to s vypouštěním srážkových vod?
Vypouštění srážkových vod fyzickými osobami, tedy občany, nepodléhá zpoplatnění. Poplatek za
vypouštění těchto srážkových vod do kanalizace platí pouze právnické osoby. Poplatek se vypočítává podle
odvodněné plochy.

Jak se správně napojit na kanalizaci?
V naší obci je provozována jednotná kanalizace. Už ze samotného názvu vyplývá, že je konstruována tak,
aby sbírala do jednoho potrubí vodu splaškovou i dešťovou. Technologie čistírny odpadních vod (ČOV) je
uzpůsobena tak, aby byla schopna pracovat i při naředění odpadních vod srážkovými vodami. Současně je
pro optimální chod ČOV potřeba zajistit dostatek biologicky aktivního, tedy „čerstvého“ materiálu, který je
možné zajistit pouze přímým nátokem odpadních vod do kanalizace. Odpadní vody, které přicházejí do
kanalizace po procesu probíhajícím v septiku, nejsou pro provoz ČOV využitelné, naopak jsou její velkou
zátěží, vzhledem k velké koncentraci nežádoucích látek a absenci kyslíku, který se při tomto procesu
spotřeboval. Z tohoto důvodu také zákon o vodovodech a kanalizacích zakazuje vypouštění těchto vod do
kanalizací, zakončených ČOV. Protože drtivá většina nemovitostí je vybavena septikem, který byl, nebo
doposud je napojen na veřejnou kanalizaci, nevyžaduje jeho vyřazení z provozu a přímé napojení odpadních
vod do kanalizačního řadu žádné rozsáhlé stavební zásahy a úpravy. V některých případech postačí pouhé
propojení přívodního a odpadního potrubí v septiku, jindy se provede jeho „obejití“, nebo úplné zrušení.
V každém případě doporučujeme konzultaci s odborníkem v daném oboru. Jako reakci na řadu dotazů
uvádíme, že v současné době v případě jednotné kanalizace není nutné, ani technicky možné oddělovat
dešťovou kanalizaci od splaškové a provádět tedy razantní úpravy na svých nemovitostech.

Co musím udělat, abych mohl odebírat pitnou vodu a vypouštět odpadní vody?
Prvním krokem je podání přihlášky k odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod (případně pouze jedné
z těchto možností) na oddělení odbytu VAS, a.s. provoz Třebíč. Zde si dohodnete rozsah požadovaných
služeb a stanovíte výši měsíčních záloh a způsob platby za tyto služby. Zároveň si dohodnete termín výměny
vodoměru.

Proč musím měnit vodoměr, co mě to bude stát?
Stávající vodoměry, které jsou osazeny na všech přípojkách v současné době nevyhovují požadavkům na
měření, zejména nejsou dimenzovány na požadované průtoky. Jedná se o „bytové vodoměry“ jejichž
výměnu je nutné provést nejen z důvodů technických, ale i legislativních, aby byla zajištěna objektivita
měření a ochrana práv dodavatele i spotřebitele. Práce na přípojce, která je majetkem vlastníka objektu, si
každý vlastník hradí sám. V tomto případě se jedná o montážní sestavu s uzavíracími kohouty a potřebnými
přechodkami pro umístění vodoměru, montážní práce a cestovné pracovníků montážní firmy. Cena
montážních prací a cestovného je uvedena ve formuláři objednávky výměny vodoměru, kterou každý
zákazník podepisuje. Po provedení prací je nutno zkontrolovat a podpisem stvrdit do montážního protokolu
provedení požadovaných prací ve skutečném rozsahu. Na faktuře je rozúčtována cena sestavy FEST pro
umístění vodoměru, cena práce a cestovné (cesta z Třebíče do Rokytnice+pohyb po Rokytnici, rozdělená
mezi počet obsloužených zákazníků). Dosavadní výše fakturované ceny činí cca 2500,- Kč (dle rozsahu
prací). Součástí ceny není vodoměr, který je majetkem provozovatele (VAS,a.s.) a není tedy ani
fakturován.

Co se stane, neuzavřu-li smlouvu s VAS, a.s. o odběru pitné vody nebo o vypouštění odpadních
vod?
Neuzavře –li vlastník nemovitosti smlouvu k odběru pitné vody, bude mu dodávka vody zastavena.
V případě neuzavření smlouvy na vypouštění odpadních vod bude vyzván k předložení dokladů o likvidaci
odpadních vod v souladu se zákonem 274/2001 Sb.. V případě porušení ustanovení tohoto zákona bude
vůči němu postupováno odpovídajícím způsobem (sankční postih).

Jsou v obci místa, kde se nelze přímo napojit na kanalizaci ?
Jedná se o místní část Veverka, kde stávající kanalizační síť není ukončena ČOV. Dále se jedná o pravobřežní
(ve směru toku) zástavbu kolem zatrubněného potoka Rokytné v části Dolní Dražka. Dílčí problémy jsou
v části kanalizace, odvádějící odpadní vody z bytových domů č.p. 240, 246 a 250 a rodinných domů č.p. 232
a 249. Pro tuto část kanalizace si budoucí provozovatel (VAS, a.s. Třebíč) zajistí povolení vypouštění
nečištěných odpadních vod. Do doby propojení s kanalizací na ČOV zde nebude prováděno přepojení
septiků. Obdobná situace se týká některých domů v kopci napravo od silnice ve směru na Třebíč. Případná
další jednotlivá místa s možnými problémy napojení je nutno individuálně řešit ve spolupráci s úřadem
městyse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:
Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou

tel.: 568 882 635, mail.: ou.rokytnice@quick.cz

Starosta

mobil.:728 350 802, mail.: starosta.rokytnice@quick.cz

VAS, a.s. provoz Třebíč

tel.: 568 899 111

