ANKETA
záměr stavby „Korouhev - Čistička odpadních vod a kanalizace“
Vážení obyvatelé obce Korouhev,
ve středu 20.2.2019 jsme se společně setkali v kulturním domě, abychom Vás seznámili se
záměrem zastupitelstva obce vybudovat centrální čističku odpadních vod s kanalizací. Na
jednání zazněly různé názory, dotazy - můžete si je přečíst na www stránkách obce Korouhev
- - viz odkaz https://obeckorouhev.cz/cov-a-kanalizace/. Celkově dle našeho názoru diskuse
vyzněla pozitivně a většina přítomných nebyla proti tomuto záměru.
Následně zastupitelstvo obce na svém jednání projednalo výsledky setkání a rozhodlo, že
uspořádáme anketu mezi obyvateli, abychom se ujistili, že náš záměr má podporu.
Jako u všech takovýchto akcí víme, že nebude stoprocentní souhlas, že určitě někteří z Vás
máte výhrady, nejste si jisti atd.
S plnou vážností a po více než dvacetiletém uvažování o kanalizaci a intenzivním prověřování
možností v posledních cca 3 letech je nutné říci, že jako řešení situace se splaškovými vodami
jsou možné pouze tyto varianty:
I. První varianta: Jímky na vyvážení /domovní čistírny odpadních vod – zajistí si každý
majitel nemovitosti na své náklady
II. Druhá varianta: Centrální čistička a tlaková kanalizace – zajistí obec Korouhev,
obyvatelé pouze krátký přívod do jímky u nemovitosti
- zde jen připomínáme důvody, proč u nás nelze vybudovat gravitační kanalizaci:
a) velká finanční náročnost této stavby, kdy z důvodu překročení limitu nákladů na
obyvatele nedostaneme dotaci
b) hydrogeologická struktura v obci – viz Hydrogeologické a inženýrskogeologické
vyjádření k akci „Korouhev – splašková kanalizace“ (zpracovatel Vodní zdroje
Chrudim, spol. s r.o., zak č. VZ/0882/18 z 13.9.2018)
Záměr tlakové kanalizace a čističky je podpořen vyjádřením Ministerstva zemědělství,
odbor vodovodů a kanalizací č.j. 63051/2018-MZE -15132 z 14.11.2018.
Do 14.4.2019 navštíví členové zastupitelstva obce, kteří zjistí a zapíší Vaše stanovisko Tato anketa není povinná, ale velice důležitá. Zároveň není referendem – rozhodnout se
znalostí věci musí členové zastupitelstva obce.
Děkujeme předem za Vaše stanovisko
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