TISKOVÁ ZPRÁVA
Svazek obcí regionu Novojičínska
15. 6. 2011 – Nový Jičín/ Svazek obcí regionu Novojičínska dnes slavnostně zahájil
realizaci projektu „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“, který
řeší problematiku odvádění odpadních vod na území Mořkova, Životic u Nového
Jičína, Kopřivnice a Nového Jičína. Na novou kanalizaci o celkové délce 52,42
kilometru bude do konce roku 2012 napojeno 4 977 obyvatel. Jedná se o investici za
318 milionů korun bez DPH, která významně přispěje ke zlepšení životního prostředí.
Utvoření Svazku obcí regionu Novojičínska bylo ze strany těchto čtyř subjektů velmi taktické,
protože jednotná strategie a koordinovanost při zpracování složité dokumentace významně
přispěla k získání potřebných finančních prostředků. „Investiční akce v oblasti odvádění a
likvidace odpadních vod se vyznačují vysokou finanční náročností. Prostřednictvím fondů
nám přispěla Evropská unie 217 miliony korun, získali jsme také výhodnou půjčku ve výši 24
milionů od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), sedm milionů poskytl formou
dotace Moravskoslezský kraj a 70 milionů zaplatíme z vlastních zdrojů,“ vysvětlil předseda
rady Svazku obcí regionu Novojičínska Josef Jalůvka. Dotace a půjčka SFŽP se mezi
jednotlivé obce přepočítává na základě podílu investičních nákladů jednotlivých obcí. Nový
Jičín a Životice u Nového Jičína financují náklady z vlastních zdrojů, Kopřivnice a Mořkov
předpokládají čerpání z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a. s.
Realizované řešení nové kanalizace odpovídá současným legislativním normám a umožní
splnit i budoucí zvyšující se požadavky na ochranu kvality vod. „Tento přínosný projekt
podpořil i Moravskoslezský kraj a to finanční dotací ve výši sedm milionů korun. Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury má v kraji dlouhou tradici, částka na
spolufinancování přípravy a realizace staveb vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
z krajského rozpočtu přesáhla výši čtvrt miliardy korun. Je potřeba ocenit nesmírné úsilí
všech, kteří se podíleli na tom, že dnes je tato stavba, která významným způsobem přispěje
ke splnění závazků České republiky směrem k Evropské unii, zahájena,“ doplnil první
náměstek hejtmana Miroslav Novák.
„Finanční podíl připadající na naši obec bude plně hrazen z našeho vlastního rozpočtu. Dvě
stovky přípojek získají občané od obce zdarma. Předpokládáme, že se na novou kanalizaci o
celkové délce 7,3 kilometru napojí 550 obyvatel,“ řekl starosta obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík.
V Mořkově je situace odlišná. „Zadlužíme se na dvacet let. Výše úvěru činí 24, 2 milionu
korun, půjčka Státního fondu životního prostředí je 9,3 milionu,“ sdělila starostka Ivana
Váňová. V Mořkově se jedná celkem o 721 přípojek na 14,5 kilometru hlavní stoky a přibližně
bude napojeno 2300 obyvatel. V době přípravy projektu obec zadala zpracování
projektových dokumentací jednotlivých domovních kanalizačních přípojek a financovala je
z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce Mořkov schválilo další druh podpory těm občanům,
kteří se v řádném termínu napojí na hlavní kanalizační řad formou dodání potrubního
materiálu v délce konkrétní domovní přípojky zdarma.
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Kopřivnice kromě úvěru ve výši 18,6 milionu korun bude splácet také půjčku SFŽP ve výši
8,6 milionu. V rámci podpory poskytne město vlastníkům nemovitostí bezplatně již
zpracovanou projektovou dokumentaci a také finanční podporu na vybudování přípojky ve
výši 400 korun na metr přípojky, maximálně do výše 40 tisíc korun na jednu nemovitost a 25
tisíc korun na vybudování tlakové kanalizační přípojky. „Těm, kteří nemají dokumentaci,
přispějeme na vybudování přípojky stejně a zpracování projektové dokumentace zajistí buď
město, nebo si ji vlastníci pořídí sami, přičemž žadatelé mohou na její zpracování získat
podporu ve výši dvou tisíc korun,“ vysvětlil starosta Kopřivnice Josef Jalůvka.
Starosta města Nový Jičín Břetislav Gelnar potvrdil, že hradí náklady z vlastních zdrojů
v kombinaci s půjčkou ze SFŽP ve výši 6,2 milionu korun. Její zajištění je řešeno zástavou
nemovitostí ve vlastnictví města Nového Jičína. Délka kanalizace v místní části Žilina je
6 872 metrů, počet přípojek dosáhl čísla 177 a napojeno bude 474 obyvatel. V místní
části Loučka se jedná o 3 464 metrů nové kanalizace, 101 domovních přípojek a připojeno
bude nově 417 obyvatel.
Zhotovitelem je stavební společnost Zlínstav, a.s. „Tuto zakázku považujeme za významnou.
Jelikož naše firma má s tímto druhem výstavby velké zkušenosti, nepředpokládáme žádné
mimořádné problémy ve výstavbě. Musíme především dobře plánovat a pravidelně
komunikovat s občany. Případné komplikace, které se na těchto typech staveb vyskytují,
budou řešeny během výstavby, a to tak, aby došlo k co nejmenším omezením pro místní
obyvatele,“ ubezpečil ředitel ostravského závodu Zlínstav Petr Lovás.
Také vedení všech měst a obcí se shoduje, že v průběhu výstavby budou věnovat vybraným
problematickým místům zvýšenou pozornost. „Obavy obyvatel chápeme a rozumíme jim.
Budeme se ale snažit nepříjemné dopady spojené se stavbou minimalizovat. Věřím, že
vzájemným pochopením celou situaci zvládneme,“ uzavřel předseda rady Svazku obcí
regionu Novojičínska Josef Jalůvka. Dobrou zprávou pro občany je informace, že zástupci
hasičských záchranných složek mají neprůjezdné lokality pečlivě zmapovány a přijali taková
organizační opatření, aby jejich zásah byl efektivní a v co nejkratší době účinný. Také
záchranáři potvrdili, že jsou na výjezdy v akutních případech připraveni. Na vývěsních
tabulích jsou uvedeny veškeré důležité informace včetně kontaktu na zodpovědné
pracovníky realizačních firem. V případě, že se jedná o slepé komunikace jsou lidé vyzváni,
aby při vzniku krizových situací, jako jsou požár nebo jiná ohrožení majetku a života, ihned
po volání tísňových linek 150, 155, 158 nebo 112, kontaktovali telefonicky vedoucí
pracovníky, aby mohli včas zajistit zprůjezdnění pro zásahové vozy. Zhotovitel je ve všech
případech připraven poskytnout záchranným složkám součinnost.
Správcem stavby je Mott MacDonald Praha s.r.o., která je pobočkou mezinárodní
společnosti Mott MacDonald Ltd. V České republice je jednou z předních inženýrských
společností už od roku 1993. Nabízí kompletní služby od plánování projektu až po jeho
realizaci. Zajišťuje supervize vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb, týkající
se především projektů spolufinancovaných z fondů EU. Pracovníci společnosti využijí během
realizace tohoto časově i technicky náročného projektu všech svých znalostí a zkušeností
k dosažení co nejlepšího výsledku. Společnost zajišťovala pro Svazek obcí regionu
Novojičínska kompletní poradenskou činnost u projektu „Odkanalizování vybraných měst a
obcí regionu Novojičínska“ – od vypracování žádosti o podporu z Operačního programu
Životní prostředí, komunikace s poskytovatelem dotace při jejím schvalování, přes zadávací
řízení na dofinancování vlastních zdrojů, až po zajištění výběru budoucího provozovatele
formou koncesního řízení – a její dohled stále trvá.
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Vybudování kanalizační sítě má významný dopad na životní prostředí. V posledních letech
se významně proměnila zástavba. To vše je provázeno zvýšenou spotřebou vody, a tím i
vznikem odpadních vod – domovních splašků. Žumpy a septiky dávno přestaly stačit,
možnosti přírody vypořádat se s naším znečištěním jsou vyčerpány. Nejenom zápach a
hnilobné procesy, ale také obsah choroboplodných zárodků v odpadní vodě je velkým
nebezpečím pro zdraví ostatních obyvatel, pokud jsou znečištěné splašky vypouštěny do
potoků a řek. To vše řeší čistírna odpadních vod, ale jen tehdy, když jsou do ní svedeny
všechny odpadní vody. Kanalizace představuje pravděpodobně historicky největší investici
navíc spojenou s doslovným „rozbombardováním" celé obce na delší dobu. Je to však
investice jednou provždy. Ve svém konečném důsledku bude dosaženo vysokého efektu v
ochraně životního prostředí, kterého nelze dosáhnout individuálními domovními čistírnami.
Povrchové vody pod obcí budou bez sedimentů na dně a budou zase zarybněny, stanou se
opět místy vhodnými k odpočinku a rekreaci.

Pro Svazek obcí regionu Novojičínska zpracovala: Simona Součková, SIM AGENCY s. r. o. , mobil: 724 148 092,
e-mail: simona.souckova@simagency.cz.
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