OBEC §TAVENICE
Změna systému výpočtu stočnéhoplatná od 1. t.2O2O

okr. Šumperk

Systém odeČtu množstvívyčerpaných odpadních vod pomocí počítadelmotohodin čerpadla se po
Čtyřech letech provozu ČOV ukázal jako naprosto nevhodným. Na stanici Čov ;e umístěn cejchovaný
prŮtokoměr, kteryÍ měří mnoŽstvíodpadní vody. Při porovnání výsledků tohoto cejchovaného měřidla
s měřidly umístěnýmiv rozvaděčích na jednotlivých přípojkách byl zjištěn rozdíltéměř 1200 kubických
metrŮ, kaŽdý rok. Je to dáno hlavně samotným procesem měření, protože se na jednotlivých přípojkáďr
neměřípřímo průtok, ale pouie doba běhu čerpadla, což nenípro určeníprůtokujednoznaine. Ňriunui"
jej spousta faktorŮ, jako je např. rozběh čerpadla, hustota čerpaného media nebo i zaneseníspodníčásti
dílu sání Čerpadla, tzv. mlýnku. Také nejednotnost kanalizačníhovedenípříspívá nemalou měrou k výše
jmenovaným odchylkám, kdy část vedeníodpovídá svým charaktere m tlakové kanalizaci, výše umístěné
lokality ovŠem nikoli, Taková část kanalizace je spádová a dochází v ní ksamovolnému, a hlavně
neměřenému odtoku odpadních vod. Technologie, která je v celé obci použita je vyvinuta pouze pro
kanalizace tlakové, proto neexistuje žádnérozumné řešení, které by vedlo k vyrovnání podmínek
odČerpáváníodpadních vod na všech úsecíchnašíkanalizace,Dalšívelkou nevýhodou tohoto systému je
,,motivace k podvádění",tím mám na mysli, že některé přípojky nevypouštějído Čov všechnu odpadní
vodu, ale místo toho jejíčástvypouštívolně to přírody, čímžnejen, že přírodu znečišťují,ale také prodražují
provoz přípojkám, které poctivě odvádí do ČOV všechnu svou odpadnívodu, protože nemalý poměr
nákladŮ na provoz ČOVlsou náklady pevné, a ty nejsou ovlivněny velikostívyčerpanéhoobjemuodpadníír
vod,
Objem 1 200 kubíkŮ odpovídá provozu ČOV po dobu jednoho měsíce, což znamená chybu měřenítéměř9
%. Těchto 9 % nákladŮ pak musídoplácet jednotlivé obce ze svých rozpočtů.Vzhledem ke všem těmto
aspektŮm se VH mikroregionu rŘeStnV rozhodla systém odpočtu změnit. Vypracovány by|y dva návrhy
nové ho systé mu výpoČtu. Prvníz nich je stanove n íceny stočnéhopaušálně, tedy stejně, jako se platíTDo.
KaŽdý zaplatí pevný poplatek bez ohledu na objem vyčerpaných odpadních vod. Druhý návrh pracuje
s objemem nátoku pitné vody do nemovitosti, takže se výsledná cena stočného stanovípodle vodného.
Obě varianty majísvépro a proti. Výhoda paušálního systému je jeho jednoduchosta rychlost nasazení.
Výhoda systému výpoČtu dle vodného je v zohledněnílidíšetřícíchvodou, odběrvody jako jasný ukazatel
vYPuŠtěnéod padn Ívody v domácnosti (šetřen ívodou = menšíplatba za stočné,a naopa k). Velká nevlihoda
tohoto sYstému je ale v jeho náročnostia času nasazení, protože ne všechny nemovitostimajínamontován
vodoměr, coŽ by se muselo řešit časově zdlouhavým opatřením. Jisté ale je, že oba tyto systémyvyřeší
výše zmíněné problémy,
Dne 25.

9.20t9 hlasovala VH Mikroregion ochranyvodních zdrojů TŘESTAV

o novém systému výpočtu, viz.

záPis z jednánÍ. Zvítězila varianta výpočtu stočnéhopaušálem, s platností od
1. ledna 2020. Zároveň s tímto novým systémem bylo schváleno odpuštěnípoplatku za stočnépro osoby

s trvalým pobytem v obci TřeŠtina i Stavenice,

kteřídovrší1 roku věku ve zúčtovacímobdobía také pro
trvalým pobytem v obci Třeština i Stavenice, kteříjsou od prvního dne zúčtovacíhoobdobístarší
75 let. StoČnéza tyto osoby bude hradit Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV. pro následující
osoby

s

zúČtovacíobdobÍ2020
to tedy znamená,že osoby s trvalým pobytem vobcích Třeština a Stavenice, kteří
jsou narozeni během roku 20],9, nebudou platit za stočné.To stejné bude platit pro osoby s trvalým
pobytem v obcích Třeština a Stavenice, kteříse narodili 3t. 12. 1944 a dříve.

Cenu za jeden kubický metr stanovuje VH TŘESTAV dle ustanoveníSFŽp, tento systém výpočtu ji
neovlivňuje. Obecný postup výpoČtu stočnéhoje takový, že se stanoví(vypočítá nebo změří) počet kubíků
odČerpané odpadnívody na každou přípojku, Celková cena stočnéhona přípojku se stanovívynásobenírnr
poČtu kubických metrŮ a ceny stočnéhoza jeden kubík odpadních vod. Tento obecný postup se neměnl
Měníse pouze stanovenípoČtukubíkŮ na jednu přípojku, a to z měřenína výpočet. Výpočetvychází
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