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Pan Ivo Vítek
Mniší čp. 108
742 21 KOPŘÍVNICE

Petice občanů proti ceně stočného v místních částech Vlčovice, Mniší a Lubina
Vážený pane Vítku,
obracím se na Vás jako na zmocněnce petičního výboru ve věci „Petice občanů proti ceně
stočného v místních částech Vlčovice, Mniší a Lubina“. V této souvislosti konstatuji, že
předmětná petice byla projednána v Radě města Kopřivnice dne 21.12. 2010 kde byl rovněž
vysloven souhlas s postupem vyřizování této petice.
Rada města Kopřivnice v minulosti na 101. schůzi konané dne 24.08.2010 rovněž rozhodla o
zpoplatnění služby odvádění odpadních vod jejíž cena byla na základě kalkulace stanovena ve
výši 27,11 Kč za 1m3 odváděných odpadních vod. Dále rozhodla o snížení stočného pro rok
2011 o 5,42 Kč/m3. Výsledná cena pro rok 2011 tedy činí 21,69 Kč/m3. Rozhodnutí o zavedení
stočného je obsaženo ve smlouvě o odvádění odpadních vod a je platné od 01.01.2011.
Protože se nepodařilo do konce roku 2010 uzavřít všechny smlouvy, rozhodla rada města na 5.
schůzi konané 21.12.2010, v rámci zachování stejných podmínek pro všechny odběratele, o
odložení povinnosti platit stočné do 30.06.2011. Toto rozhodnutí se vztahuje i na již uzavřené
smlouvy, které zůstávají platné a tito odběratelé nebudou v první polovině roku stočné platit.
V návaznosti na obsah petice, které zejména obsahuje námitky k výši kalkulované ceny, sděluji
následující skutečnosti:
Poměrná část kanalizačních sítí v místních částech Lubina, Vlčovice, Mniší byla v minulosti
vystavěna (jak sami uvádíte) v akci „Z“, a dále se v mnoha případech jedná o zatrubněné
příkopy, které byly zahrnuty do kanalizační sítě. Takto vybudované stavby byly v majetku
příslušných místních národních výborů v minulosti evidovány jako jednotná kanalizační sítˇ a
příslušným vodoprávním úřadem – odborem VLHZ ONV v Novém Jičíně bylo vydáno
rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z kanalizace do vod povrchových.
Vzhledem k tomu, že po celou dobu provozu nebyly na kanalizační síti (která má orientační
dobu životnosti stanovenou na 80 let) prováděny větší opravy a nebyly vynakládány významné
částky na zajištění provozu, město v minulosti nepřistoupilo k výběru stočného. Má-li však
město dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů a provozního řádu je
nezbytné, aby se odběratelé na těchto nákladech podíleli, neboť město nedisponuje
dostatečnými finančními zdroji pro zajištění těchto povinností. V této souvislosti konstatuji, že
město rovněž nedotuje stočné u odběratelů v k.ú. Kopřivnice a musí zachovat stejný přístup na
celém území města.
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon) stanovil vlastníkům
vodohospodářského majetku povinnost zpracovat a předložit nový kanalizační řád. Na plnění
povinnosti plynoucích z kanalizačního řádu pro vlastníky vodního díla dohlíží státní orgány jako
je vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí,
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Ministerstvo zemědělství. Neplnění povinností je sankcionováno, a může být udělena pokuta
v řádech milionů korun. V rámci dohledu nad plněním povinností byla provedena v oblasti
kanalizací v jarních měsících roku 2010 kontrola z České inspekce životního prostředí a byl
shledán nesoulad mezi skutečností a vydaným rozhodnutím o nakládání s vodami. Do
budoucna se chceme jakémukoliv porušování zákonných norem vyvarovat a k tomu směřuje
naše úsilí uzavření jednotlivých smluvních vztahů. Podle kanalizačního řádu musejí být na
kanalizační síti prováděny výkony, které eliminují závady, nefunkčnost, prodlouží životnost a
přispěje k bezpečnosti kanalizační sítě.
Pro informaci uvádím výčet základních povinností vlastníka (provozovatele) kanalizace
vyplývající z provozního řádu:
 zajistit plynulé a bezpečné provozování,
 podle provozního řádu a plánu obsluhy dodržovat cykličnost revizí, čištění a údržby
stokových sítí,
 uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem, tj. jednotlivé
nemovitosti,
 zajistit operativní odstranění závad na stokové síti,
 provádět čištění kanalizace,
 provádět kamerové prohlídky kanalizace,
 provádět kontrolu jakosti odpadních vod na výustních objektech,
 4x ročně odebírat vzorky na výustních objektech a nechat vyhodnocovat akreditovanou
laboratoří a další.
Tyto výkony představují náklady, které byly zahrnuty do kalkulace ceny stočného v souladu
s principy věcně usměrňované ceny a zákonem o cenách. Oprávněnost nákladů spojených se
správou, provozem a údržbou kanalizační sítě je pod dohledem finančního úřadu. Protože se
jedná o první stanovení ceny byl roční objem vyprodukovaných splaškových vod vypočítán
pomocí směrných čísel roční potřeby vody ze známého počtu napojených nemovitostí. V příští
kalkulaci ceny (provádí se každoročně) bude objem odvedených splaškových vod stanoven
podle předcházejícího roku a skutečného objemu fakturovaných splaškových vod. Je pravdou,
že prvotní kalkulace ceny, která by garantovala obnovu kanalizační sítě po uplynutí doby
životnosti, byla významně vyšší než je v současné době. Stávající cena tyto náklady
neobsahuje a rovněž náklady na opravy byly proti původnímu návrhu sníženy. V kalkulované
ceně nejsou rovněž obsaženy náklady na zneškodňování odpadních vod, protože se tento
výkon neprovádí. Tvorba ceny byla průběžně konzultována mezi správcem spol. SLUMEKO,
s.r.o., vlastníkem kanalizační sítě městem Kopřivnice, ostatními provozovateli a dotčenými
orgány státní správy.
Závěrem si dovoluji konstatovat, že zavedení stočného je organizačně a technicky náročnou
záležitostí a není možné ji podrobně popsat v rámci této odpovědi. Rovněž tvorba a konstrukce
věcně usměrňované ceny stočného si zaslouží podrobnější komentář. Na základě uvedených
skutečností si Vás dovoluji pozvat na věcnou diskusi k této problematice, která se uskuteční
dne 19.01.2011 v budově Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova č.p.1163 v zasedací
místnosti rady města v 7 N.P. v 1600hodin.
Věřím, že se nám podaří vysvětlit případná nedorozumění a nalézt konstruktivní řešení vzniklé
situace.
S pozdravem

Alois Janek
místostarosta
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