
Program veřejné schůze k tématu kanalizace 

v Nedrahovicích 22.6.2015 ve 20 h na OÚ Nedrahovice 

 

Přehled programu: 

- Historie stavby kanalizace 

- Přibližný přehled nákladů 

- Rozpočet akce, výše dotace z MZe 

- Harmonogram akce 

 

 

- Nutné kroky pře připojením na kanalizaci 

- Realizace přípojky 

 

- Měření stočného 

- Cena stočného 

- Dotazy, diskuse 
 

 

 

 

1. Historie stavby kanalizace a vodovodu v obci (viz Power point) 

 

2. Přibližný přehled nákladů na vodovod a kanalizaci 2010-2015 (viz excel) 

 

3. Rozpočet akce, výše dotace z MZe, realizační firma hl. řadů (viz excel) 

 

 

4. Harmonogram akce (viz EDS-potvrzeny-obec- pdf.), zahájení stavby, 

detaily na  www.nedrahovice.cz – Gobec (Geoportál) – mapka s 

přípojkami 

 

 

 

 

http://www.nedrahovice.cz/


5. Nutné kroky pře připojením na kanalizaci 

 

- Smlouvy s občany o odběru odpadních vod (spojení se 

smlouvou na odběr vody) 

- Odvoz stávajících odpadů z jímek před připojením na kanalizaci 

(doložení dokladem) 

- Kontrola přípojky před zásypem (st. dozor + zástupce obce) 

 

6. Realizace přípojky 

- svépomocí, 

- spolupráce s místními firmami (Miloš Jonák, Martin Sirotek, 

firma realizující přípojku) 

- spolupráce s realizační firmou 

 

 

7. Měření stočného 

- U nemovitostí s připojením pouze na obecní vodovod – dle 

vodoměru 

- U nemovitostí s kombinací obecního vodovodu a vlastní studny 

– dle vodoměru a dle směrných čísel 

- U nemovitostí pouze s vlastní studnou – dle směrných čísel 

 

8. Cena stočného 

- Dle výpočtů 1. SčV (viz příloha) by mělo činit 57,- Kč 

- Zastupitelstvo obce však předběžně diskutovalo o ceně běžné 

v regionu, což je 30-38,- Kč/m3 

 

9. Diskuse, dotazy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Poznámky: 

- Obce často nefinancují přípojky z obecního rozpočtu vůbec, vše si hradí 

majitel nemovitosti (=majitel přípojky) 

- Všichni občané jsou povinni se připojit na splaškovou kanalizaci, pokud je 

to technicky možné 

- Není možné vypustit stávající septik do nového kanalizačního řadu – 

došlo by k zahubení živých bakterií na ČOV v Jesenici (možné je také 

zničení čerpadel na ČS v Nedrahovicích mechanickými předměty) 

- Do kanalizace nesmí přijít: - dešťová ani jiná povrchová voda (např. ze 

sklepů), olej z kuchyní (fritézy apod.) 

-  


