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Po dlouhých letech a velkém úsilí se v letošním roce konečně podařilo naší obci získat dotaci z Programu
obnovy venkova na I. etapu akce „Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I". S ohledem na podmínky
přidělování dotací bylo nutné stavbu rozdělit do dvou etap. V I. etapě, která se nyní začíná realizovat, bude
vybudována čistírna odpadních vod (ČOV) a kanalizační sítě v částech obce Borek a Horka I. Kanalizační
síť v části obce Svobodná Ves bude následovat ve II. etapě.
Cenu kanalizační přípojky tvoří dvě části. První představuje spoluúčast majitele nemovitosti na zřízení
kanalizace a bude činit 4 000 Kč. Touto částkou uhradí obci část nákladů, které musela vynaložit na
projektovou dokumentaci, stavební povolení a další související výdaje. Druhá část představuje náklady
spojené s realizací přípojky na vlastním pozemku, které si bude hradit každý majitel nemovitosti sám.
Podmínkou realizace přípojky na vlastním pozemku až po domovní šachtu včetně, bude, že použitý materiál
na potrubí, domovní šachtu a s tím spojené montážní práce uhradí majitel nemovitosti a realizaci provede
firma, která bude provádět celou stavbu kanalizace. Tato podmínka je nutná z důvodu garancí za použitý
materiál a práci a rovněž z důvodu koordinace postupu prací. Obec zprostředkuje uzavření závazné
objednávky mezi realizační firmou a majitelem nemovitosti při dodržení přiměřených cen za práci i materiál.
Za určitých podmínek bude možno si výkopové práce zajistit svépomoci. V takovém případě majitel
nemovitosti podepíše obci čestné prohlášení o dodržení termínu a dohodnutých podmínek. Níže následuje
schematický nákres připojení nemovitosti.
Pohled shora
Zajišťuje obec, majitel přispívá

Finančně zajišťuje majitel nemovitosti

Kanalizační řad

Hranice pozemků

4 000 Kč

Komunikace

Přípojka
DN 150

Domovní
šachta

Nemovitost

Napojení z domu.
(Do přípojky nesmí být svedeny dešťové vody!)

Zelený
pás

Pozemek k nemovitosti
Záležitost majitele
nemovitosti

Podléhá pravidlům
obce

140 – 300 cm

Boční pohled – varianta 1
sklon – min. 2%, max. 40%
(tj. min. 2cm na 1m, max. 40 cm
na 1m)

Nemovitost

140 – 300 cm

Boční pohled – varianta 2
sklon – min. 2%, max. 40%
(tj. min. 2cm na 1m, max. 40 cm
na 1m)

Nemovitost
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Pro majitele nemovitostí, kteří zvažují, zda mají přípojku realizovat, uvádíme následující informace. Předně
při aktuální situaci s vypouštěním odpadů v naší obci vůbec nepředpokládáme, že by se někdo nechtěl
napojit. Pokud by však přesto někdo váhal, tak předem upozorňujeme, že po spuštění kanalizace
v jednotlivých částech obce bude zakázáno vypouštět odpad jinak, než do kanalizační sítě, nebo do
nepropustných jímek. Obec rovněž provede kontrolu napojení z nemovitosti do domovní šachty. Důvodem je
to, že do splaškové kanalizace mohou být napojeny pouze splašky z domu a nikoli jiný odpad nebo dešťové
vody. Toto vše upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Vlastní čističku, pokud je nám
známo, má zkolaudovanou pouze jeden dům.
Bude-li někdo trvat na vypouštění do jímky, musí doložit certifikát o nepropustnosti jímky a pravidelně
dokládat vyvážení přiměřeného množství odpadu na čističku firmou, mající příslušné povolení a smlouvu
s některou ČOV. Náklady na takovýto způsob likvidace odpadu z dlouhodobého hlediska jistě dalece
překročí náklady na realizaci přípojky a placení stočného. Kanalizace zůstane v majetku obce a provozování
bude předmětem dalších jednání. Nezanedbatelným argumentem pro realizaci kanalizační přípojky je značné
zhodnocení vlastní nemovitosti.
Potud všeobecné informace o akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I“. Další informace se
aktuálně týkají občanů a majitelů nemovitostí v části obce Borek a Horka I.
Snaha obce i realizační firmy Langerone bude akci realizovat v co nejkratší době a při pokud možno co
nejmenších omezeních. ČOV bude umístěna za Horkou ve směru na Svobodnou Ves u vodoteče Čertovka.
Na Borku bude gravitační kanalizace zakončená na konci obce ve směru na Žehušice přečerpávací stanicí.
Odtud povede zpět výtlačná část potrubí přes obec a dále podél levé části silnice na okraj Horky, kde bude
tento výtlak zaústěn do gravitační kanalizace v Horce. Celá Horka bude gravitační s tím, že zde budou
přečerpávací stanice. Přečerpávací stanice u Obecního úřadu bude elektricky napájena ze solárních panelů.
Vlastní kanalizační přípojka od každé nemovitosti do hlavního řadu bude tvořena plastovým potrubím
o světlosti DN 150 v hloubce minimálně 140 cm. Na vlastním pozemku se tedy nesmíte dostat níže! Toto
připojení bude v nejbližší době předmětem jednání zástupce obce, projektanta a osoby odpovědné za
nemovitost. Z tohoto důvodu Vás žádáme o sdělení kontaktních údajů na obecní úřad a hlavně si prosím
připravte, kudy povede přípojka k vašemu domu a kde bude domovní šachta. Současně s přípojkou
kanalizace se bude řešit i budoucí přípojka vodovodu, proto si připravte i trasu pro tuto přípojku.
Pro Vaší přibližnou celkovou cenovou kalkulaci na kanalizační přípojku uvádíme současné ceny za materiál
a práci, které nabízí firma Langerone. Cena domovní šachty 4 900,- Kč, cena 1m potrubí s položením 210,Kč, cena 1m ručního výkopu se záhozem 540 až 720,- Kč a cena 1m strojního výkopu se záhozem 340 až
450,- Kč dle hloubky (1,5 až 2m). Ceny jsou včetně DPH.
Jelikož veškeré činnosti za obec bude vykonávat starosta obce, který není pro tuto funkci uvolněn, bude
převážná většina jednání probíhat po 16.00 hodině nebo o víkendech. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste
dodržovali nastavená pravidla, nežádali individuální řešení a k případným problémům přistupovali věcně
a pragmaticky.
Již máme zkušenosti z plynofikace obce a ty potvrzují, že jednotný přístup, i když se to některým jedincům
nelíbilo, nám v konečné podobě záviděly ostatní obce. Proto věříme, že vše proběhne v klidu, bez emocí
a všichni se připojí. Tím definitivně vyřešíme veškeré stížnosti na vypouštění odpadu v rozporu se zákonem
i dobrými mravy. Ještě jednou Vás tímto všechny žádáme o toleranci a pochopení při realizaci této pro obec i
občany důležité akce.
Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách obce www.horka1.cz . Případně se můžete
dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě
úterý
čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

telefon:
email:
web:

327 399 371, 327 399 822, 602 204 397
horka1@horka1.cz
www.horka1.cz
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