OBEC CHROMEČ

bydlelo pět osob a roční spotřeba vody z obecního vodovodu byla za všechny osoby 95m3.
V roce 2018 od jeho začátku bydlí v této nemovitosti o jednu osobu více, tj. šest osob a roční
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spotřeba vody klesla na 76 m3 za všechny osoby. Par
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vodovodu nemá jiný zdroj vody.
v souladu s požadavkem Krajského úřadu Olomouckého kraje odbor životního prostředí a
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Věc: Sdělení k žádosti o doplnění sdělení ze dne 30.11.2018.

příp. čas:

zemědělství jsme požádali Městský úřad Šumperk odbor výstavby o provedení místního
šetření v nemovitostech č. p. s cílem zjistit, zda v těchto nemovitostech existuje nebo
neexistuje mimo obecní vodovod jiný nebo jiné zdroje vody {pitné nebo užitkové}, které by
byly využitelné pro bydlení a provoz v těchto nemovitostech tak, že voda s těchto zdrojů by po
upotřebení byla odvedena do obecní splaškové kanalizace. Toto šetření doposud neproběhlo.
Obávám se však, že výsledek tohoto šetření existenci jiných zdrojů neprokáže. Dnešní
technické možnosti skýtají spousty variant, jak vodu mimo obecní vodovod pro svoji spotřebu
získat, aniž by byl její zdroj zjistitelný. Například malý vrt, který jde v rámci pozemku o rozloze
více jak 3.000 m2 s budovami o zastavěné ploše 800m2 až 1.000 m2 dobře skrýt a vodu z něho
čerpat přenosným čerpadlem, který se v případě potřeby uklidí. Takovýto zdroj vody si při
spodní hladině vody v naší obci, která je 1,5 až 2 m pod úrovní terénu, vyžádá minimální
náklady.
pokud bude Obec Chromeč odhalovat zdroje vody v nemovitostech mimo obecní vodovod,
mám za to, že je prokážeme jen v minimálním počtu případů. Výsledkem pak bude to, že tíha

Vážená paní Michalová,

plateb stočného podle vodoměru dopadne na ty občany, kteří vodu z obecního vodovodu

k Vaší žádosti o doplnění sdělení č.j. KÚOK/104469/2018/OŽPZ/4108 ze dne 30. 11.2018 si
dovolujeme sdělit následující:

využívají bez existence jiných zdrojů, a to občané co jiné zdroje provozují, budou platit stočné
minimální. Při tom je však zřejmé, že množství odpadních vody na produkování jednou
osobou je u všech velmi podobné.

mezi Obcí Chromeč a odběratelem panem

k dohodě ve věci uzavření

smlouvy na odvádění odpadních vod v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a
v souladu s obecně závaznou vyhláškou doposud nedošla.
ze strany vlastníka kanalizace tj. Obcí Chromeč nedošlo doposud k úpravě smluv o odvádění

Závěrem nezbývá než konstatovat, že nevíme jak v souladu se zákonem o vodovodech a
kanalizacích výběr stočného v naší obci vyřešit. Žádáme Vás tímto o využití Vašeho vlivu
a prověření možnosti, zda by pro náš případ neexistovala varianta udělení výjimky, která
by spočívala v možnosti vybírat stočné pouze podle směrných čísel.

odpadních vod s jednotlivými odběrateli v Obci Chromeč v souladu se zákonem o vodovodech
a kanalizacích a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017.
důvodem výše popsaného stavu je situace, kdy podle pravidel daných zákonem o vodovodech

Podáváme Vám tuto zprávu
a předem Vám děkujeme za spolupráci.

a kanalizacích, nejsme v našich podmínkách schopni stanovit alespoň z větší části spravedlivý
způsob výběru stočného. Dále nedokážeme výběrem stočného splnit povinnost akumulovat
finanční prostředky na obnovu kanalizace a čistírny odpadních vod v souladu s vyhláškou č.
48/2014 Sb. jinak, než jednotným výběrem stočného na jednu osobu podle směrných čísel.
Situace v naší obci je taková, že například nemovitosti o čtyřech trvale bydlících osobách, má
jedna nemovitost roční spotřebu vody 1,4 m3 na jednu osobu a druhá rovněž se čtyřmi
bydlícími osobami má roční spotřebu na osobu 35,8 m3.
Je zřejmé, že tyto nemovitosti co se týče vypouštění odpadních vod, vypouští přibližně stejné
množství. Pokud, však budeme stočné účtovat podle vodoměru, budou platby v těchto
nemovitostech propastně rozdílné a tím značně nespravedlivé.
Příklad další zvláštní situace je sám pan

kdy v jeho nemovitostí

roce 2017

Ing. František Brdečka
starosta obce
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