PETICE OBČANŮ PROTI CENĚ STOČNÉHO V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
VLČOVICE, MNIŠÍ A LUBINA
Adresáti:
Rada města Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

Kopřivnice, dne 23. 11. 2010
Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
„My, níže podepsaní občané místních částí Vlčovice, Mniší a Lubina nesouhlasíme s výši ceny stočného 21,69 Kč/
m3 za odvedené odpadní vody a navrhujeme snížení na cenu 1 Kč/m3, a to do doby výstavby nové kanalizace
s ukončením na ČOV.“
K tomuto závěru nás vedou následující důvody:
Stav odkanalizování a likvidace odpadních vod z území místních částí Vlčovice, Mniší a Lubina je jak z hlediska
hygienického, tak estetického naprosto nevyhovující. Kanalizace v místních částech byla postavena v akci „Z“
z betonového potrubí, na které se postupně napojily nemovitosti. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých
objektů se akumulují převážně v septicích a žumpách a tyto jsou zaústěny do kanalizace a spolu s ostatními
dešťovými vodami odtékají do řeky Lubina, popř. u nových nemovitostí jsou do kanalizace vypouštěny přes ČOV.
Cena pro místní části je stanovena ve stejné výši 27,11 Kč, která platí pro Kopřivnici, kde si občan nemusel ke svému
bytu či domu stavět septiky či v současné době ČOV. Občan města Kopřivnice se také nemusí starat o vývoz septiku
(cca. 2000 Kč/1 vývoz), popřípadě platbu provozu ČOV (cca. 300 Kč/měs) . Jelikož v místních částech není
kanalizace ukončena ČOV, nepřipadá v úvahu započítávat do kalkulace zneškodňování odpadních vod v ČOV, ale
pouze o odvod vody – dopravné v kanalizaci (informace SmVaK o výpočtu kalkulace stočného) .
My, občané místních části jsme vděčni alespoň za tuto kanalizaci, a v žádném případě nejsme proti podpisu smlouvy.
Proč se však uzavírá až nyní, když na kanalizaci jsme byli napojeni už v roce 2001, kdy vznikl zákon č.274/2001 Sb.,
který stanovuje, že platba za stočné není podmíněna smlouvou? Doposud byla cena stočného 0 Kč. Proč tedy máme
od 1.1.2011 platit za stočné, když se vůbec nic nezměnilo? Se stanovenou cenou stočného souhlasíme pouze
v případě, že bude splněna stejná služba pro odvádění a likvidaci odpadních vod, kterou má město Kopřivnice tj.
funkční kanalizace a ČOV. Nyní jsme ochotni přistoupit na cenu 1 Kč/m3.
Petiční výbor ve složení:
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2.
3.
4.
5.

Ivo Vítek, Mniší 108
Miroslava Štěpánová, Vlčovice 185
Mgr. Milan Štěpán, Vlčovice 185
Mgr. Dalibor Hipík, Vlčovice 155
Jiří Fučík, Vlčovice 115

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Ad 1. Ivo Vítek, Mniší 108, tel. 604 730 295, Email: ivo.vitek@vlcovice.net
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