KANALIZACE TÝNEC NAD LABEM, LŽOVICE A VINAŘICE
4. DÍL
Vážení spoluobčané,
stavba kanalizace je zhotovena. Tato velmi rozsáhlá stavební akce, která se dotkla
každého z nás, umožní zlepšení ekologické likvidace odpadních vod našich tří obcí. K dokončení
celé akce je zapotřebí zrealizovat opravy některých místních komunikací v Týnci nad Labem. Vše
by se mělo stihnout k datu 20. července 2015.
Nyní se obracíme na Vás občany. Mnozí z Vás již připojili své nemovitosti na veřejnou
část kanalizace a odvádí své odpadní vody na ČOV. Tito již vědí, že tato služba je zpoplatněna a
majitelé nemovitostí a bytů ji na základě Smlouvy o odvádění odpadních vod platí.
Zastupitelstvo města na základě zákona o vodovodech a kanalizacích přistoupilo ke schválení
výše uvedené smlouvy číslem usnesení 56/2014 ze dne 23.4.2014, kde je uvedeno, že občané
platí stočné na základě tzv. směrných čísel. Tato čísla jsou stanovena dle přílohy č. 12 vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů. Směrná čísla jsou
vypočítané hodnoty na jednotlivé spotřeby domácností, provozoven, pohostinství, ubytovacích
zařízení apod. Jedná se tedy o formu „paušální“ spotřeby, kdy se neřeší množství spotřebované
vody. Někteří z Vás jistě namítnou, že spotřebovávají méně vody, než jsou směrná čísla. Je
možné vést o tom sáhodlouhé polemiky, ale v případě, že máte ještě jeden zdroj vody a máte
ho napojený do systému, pak i z tohoto zdroje odchází odpadní vody do kanalizačního řadu a na
ČOV. To si musí každý uvědomit. Proto zastupitelstvo, jako nejspravedlivější variantu, volí
směrná čísla.
Cena vypočteného stočného schváleného zastupitelstvem města je na dolní hranici
republikového průměru a je stanovena výpočtem, který je každoročně aktualizován a výsledná
cena je schvalována zastupitelstvem města. Výpočet stočného se skládá z několika faktorů:
materiál (chemikálie apod.), spotřebovaná energie, mzdy (obsluha čerpacích stanic a ČOV),
provozní náklady, finanční náklady, výrobní režie, správní režie atd. Pro letošní rok je cena
vypočtena stejná jako v loňském roce tj. 26,13,- Kč/m3 bez DPH a celá částka pak činí pro
obyvatele rodinných domů 1082,- Kč s DPH na kalendářní rok za osobu. Zastupitelstvo pak ještě
schválilo, že se stočné platí pololetně. Z výše uvedeného je patrné, že zastupitelstvo se snaží o
co nejmenší ekonomické zatížení obyvatel.
Věříme, že nově zbudovaná kanalizace a ČOV bude sloužit nám všem k plné
spokojenosti. Uvědomme si, že ekologickou likvidací odpadních vod pomáháme našemu
životnímu prostředí a jejímu zachování pro naše budoucí generace.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.
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