
obec Korouhev  IČ 00276855 569 93  Korouhev 234 

Setkání obyvatel obce 20.2.2019 k akci 

„Korouhev – čistírna odpadních vod a kanalizace“ 

Záznam otázek a odpovědí z diskuse (zapsal Mgr. Ladislav Filipi): 

1. Jaké jsou hodnoty znečištění Mlýnského (Korouhevského) potoka? 

Samotný potok zatím není měřen, ale jsou již instalována měřidla v Lačnově a Kamenci. 

 

2.  Proč neudělat kombinaci gravitační a tlakové kanalizace? 

Lze to, ale co tím získáváme? Ztrácí to ekonomický efekt a vznikají disproporce mezi lidmi. 

Mimo jiné tento typ kanalizace není podporován dotacemi 

 

3. Jak donutit majitele nové domovní čistírny s připojením na centrální kanalizaci? 

Povinnost k připojení na centrální kanalizaci je uvedena ve stavebním povolení k domovní 

čistírně. Finančně je provoz domovní čistírny zcela srovnatelný se stočným u centrálního 

systému. Od roku 2021 budou muset všechny kaly z domovních čistíren procházet tzv. 

hygienizací, tj. vysušením, spalovnou a pyrolýzou. 

4. Bude obec vždy provozovat jímku na našem pozemku? 

Provozovatel bude obec. Muselo by dojít k oboustranné dohodě. 

 

5. Musí se na kanalizaci připojit všichni? 

Ano, všichni. 

 

6. Platí se voda z vlastní studny? 

Ne, voda z vlastní studny do 600 m3/rok  se neplatí. Stočné se následně vypočítává jako 

paušál z průměrného odběru domácnosti. 

 

7. Jaká je údržba jímky? 

Dvakrát do roka jímku pracovníci vyčistí, což hradí provozovatel. 

 

8. Co když přestane fungovat čerpadlo? 

U každého domu (nebo v domě) je signalizace poruch, buď optická (např. červené světlo) 

nebo akustická. Do 24 hodin má provozovatel povinnost zjednat nápravu. 

 

9. Co když vypnou el. proud? 

Když bude proud vypnut na 24 hodin, nic se neděje, protože sběrná jímka má dostatečnou 

kapacitu. 
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10. Co když se rozbije čerpadlo? 

Opravu /výměnu hradí obec. Pouze ve výjimečných případech, kdy je prokazatelně zjištěno 

zavinění majitele domu hradí majitel domu. 

 

11. Kolik stojí čerpadlo? 

Okolo 15 tisíc korun. 

 

12. Jak budou do budoucna zajištěny přípojky k novým stavebním parcelám a kdo je 

bude připojovat? 

Bude řešeno dle stavebního a vodního zákona, tj. každý stavebník si bude zajišťovat sám, tak 

jak je to nyní např. u přípojek plynu a vody.  

13. Co se nyní bude dít? 

8.3.2019 bude zasedání zastupitelstva obce, kde bude vyhodnocena diskuse s obyvateli obce a 

zastupitelstvo obce navrhne další postup. 

14. Bude referendum o ČOV? 

Nejspíše ne, ale o tom rozhodne zastupitelstvo obce 

 

15. Kde jsou okolo nás podobné tlakové kanalizace? 

Vendolí, Radiměř, Hradec nad Svitavou. 

 

16. Proč ne decentrální čističky? 

Jsou dotovány pouze pro malé obce s rozptýlenou zástavbou. 

 

17. Proč nejde gravitační kanalizace? 

Kvůli několika důvodům. Nedosáhneme na dotaci díky rozptýlené zástavbě v obci v poměru 

k malému počtu obyvatel, dále v některých místech je špatné geologické podloží (skála) a 

velká hustota inženýrského  zasíťování (voda, plyn, el.). 

 

18. Kolik obcí v povodí Moravy má centrální čistící systém? 

Na horním toku je to Polička, Pomezí, dále se budují v Kamenci, Borové, Oldříši. Avšak  

další  obce o této problematice neustále jednají a hledají nejvhodnější varianty. 

 

 

19. Kde bude umístěna čistička? 

Za Korouhví na dolním konci. 

 

20. Bude muset být na soukromém pozemku, kde bude jímka, věcné břemeno? 

Ano. Věcné břemeno na pozemku musí být ve prospěch obce. 
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21. Jak bude čerpadlo připojeno na elektrický proud? 

Bude připojeno z každého domu. Čerpadlo je 3 fázové (výjimečně 1 fázové). Cena za 

elektrický proud je odhadem 300 korun ročně. Životnost čerpadla je v průměru 12 – 15 let. 

K připojení čerpadla na el. proud budou zapotřebí 2 revizní zprávy – jedna na kabel přivedený 

k ovládací skříňce (hradí vlastník nemovitosti), druhý od ovládací skříňky k čerpadlu (hradí 

obec). 

 

22. Bude možné hradit stočné podle namontovaného vodoměru na přípojce od soukromé 

studny? 

Dle našeho názoru ano, ale vodoměr musí být cejchovaný. Bude řešeno v rámci realizacace 

kanalizace za účasti budoucího provozovatele. 

23. Může být na jeden podružný řad připojeno více domů? 

Ne. Každý dům musí být připojen na hlavní aád samostatně. 

 

24. Co se stane, když odejde zpětná klapka v jímce? 

Když praskne, mohla by znečištěná voda téct zpátky do jímky. Je to výjimečné, ale možné. 

V tomto případě to zastaví čerpadlo, které funguje jako píst. 

 

25. V jaké hloubce vede potrubí? 

Vede v nezámrzné hloubce, 1,2 až 1,4 metrů a kopíruje terén. 

 

26. Kudy by šel hlavní řád? 

Měl by jít silnící a obecními komunikacemi, bude řešeno projektem. 

27. Co by se stalo s dnešní dešťovou kanalizací? 

Nic. Zůstává tak jak je a bude možné ji využít pro odvod dešťových vod. 

 

28. Jaké je ochranné pásmo vodních toků? 

Právo správce vstupovat na plochu vodních toků je ze zákona 6 metrů od břehu. 

 

29. Budou ještě nějaké dotace? 

Nyní pouze do roku 2022. Dále nevíme. 

 

30. Proč se s kanalizací nezačalo již mnohem dříve? 

Nikomu se do toho nechtělo. Je to velmi složitá a mezi lidmi diskutabilní stavba. 

 

31. Co se stane, když to do roku 2022 nestihneme? 

V současné době odpověď neznáme, máme pouze příslib státních orgánů, že bude zvažována 

další podpora. 

 

 


