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Výše zmíněné obce založily nový právnický subjekt – 
svazek obcí – v jehož názvu jsou skryta počáteční písmena 
názvů členských obcí.  

Každá z nich si na svém veřejném zasedání v červnu 
letošního roku odsouhlasila založení svazku, podpis 
zakladatelské smlouvy včetně stanov a zvolila své zástupce do 
nejvyššího orgánu svazku – členské schůze takto: 

(T) Markéta Jehličková, František Pešek, (S) Jaroslav 
Pružinec, Miroslav Mach, (H) Radek Růžička, Michal David. 

Jako náhradníci byli zvoleni (T) Lukáš Hora, (S) Romana 
Horová, (H) Stanislav Pelán, do dozorčí rady (T) Marie 
Kalušová, (S) Jaroslav Fučík, (H) Roman Janyš. 

Dne 29. června se uskutečnila první členská schůze, na 
které byly určeny osoby vykonávající příslušnou působnost a 
zvolen předseda (M. Jehličková) a místopředseda (J. Pružinec). 

Předsedkyně svazku byla zmocněna k podání žádosti o 
registraci svazku ke KÚ Středočeského kraje. Žádost byla 
podána a dne 12. 7. 2011 byl nově vzniklý svazek 
zaregistrován pod. č. 316/2011/KL do registru zájmových 
sdružení právnických osob a svazků obcí. 

Předmětem činnosti svazku je společné provozování 
jednotlivých kanalizačních sítí v majetku členských obcí s cílem 
zajistit zneškodňování odpadních vod vznikajících činností 
fyzických a právnických osob v jednotlivých obcích v ČOV 
Třebichovice, včetně vybírání stočného od uživatelů kanalizace, 
provádění oprav, rekonstrukcí a technického zhodnocení 
kanalizace a ČOV. 

Na 2. členské schůzi byly stanoveny další úkoly potřebné 
pro zdárný rozjezd naší činnosti – zřízení účtu u KB, a.s., 
zřízení pracovního místa, ale především podání žádosti o 
povolení k provozování kanalizace a ČOV ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje dle zákona č. 274/2001 Sb., O 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů. 

Provozovat kanalizaci lze jednak na základě 
živnostenského oprávnění, nebo prostřednictvím tzv. 
oprávněné osoby, která splňuje kritéria dle zákona o 
vodovodech a kanalizacích (ZVK), má příslušné vzdělání a 
praxi a garantuje obcím, popř. svazkům, které obce založí, 
dohled nad provozováním této velmi složité infrastruktury. 

Dovolte, abychom vám ve zkratce tuto oprávněnou osobu 
představili, neboť již několik let nad námi drží ochrannou ruku 
a vede naše kroky tím správným směrem. Je to pan Ing. Dr. 
Libor Novák, který je zároveň spolumajitelem akreditované 
laboratoře AQUA-CONTACT Praha v.o.s., která každý měsíc 
odebírá vzorky z ČOV, vyhodnocuje objem vypouštěných vod 
a měří míru jejich znečištění, vypracovává roční zprávy, které 
jsou pro nás velmi důležité, neboť slouží jako podklad pro řadu 
dalších úkonů, jež je třeba dle právních předpisů předkládat 
různým orgánům státní správy. 

Svazek tedy pod záštitou oprávněné osoby předložil na KÚ 
Středočeského kraje další žádost – o povolení k provozování 
kanalizace a ČOV. 

Zároveň bude zřízeno jedno pracovní místo od 1. 10. 2011. 
Paní Kamila Svobodová bude vykonávat administrativní práce 
pro svazek na zkrácený úvazek. Svazek za tímto účelem 
využije možnosti dotace mzdy Úřadem práce a zároveň požádá 
o jednorázový příspěvek na vybavení pracoviště. 

Co se dalšího postupu týče, bylo navrženo vydat v obcích, 
kde jsou obyvatelé připojeni na kanalizaci, obecně závaznou 
vyhlášku o odvádění odpadních vod a placení stočného. 
Tento dokument je zatím ve fázi vývoje a musí být prověřen na 
Ministerstvu vnitra, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, 
kam se vyhlášky zasílají, před tím, než bude postoupena 
zastupitelům obcí ke schválení. 

Vyhláška upravuje způsob odvádění odpadních vod 
(likvidaci splaškových odpadních vod) v obci Třebichovice  
a Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a 
Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.  

Pro ilustraci jedna citace: Svedení splaškové odpadní vody 
do bezodtokové žumpy umístěné na vlastním pozemku je 
možné pouze v případě, že neexistuje technické řešení 
napojení na obecní kanalizační systém. V tomto případě musí 
žumpa odpovídat ČSN a majitel musí pravidelně zajišťovat 
(na vlastní náklady) její vyvážení oprávněnou organizací 
(pomocí FEKA vozů). Doklady o četnosti a zaplacení odvozu 
splaškových odpadních vod, popř. protokol o provedené 
zkoušce vodotěsnosti žumpy je její majitel povinen na 
vyžádání předložit obecnímu úřadu.  

Vyhláška dále (mimo jiné) stanovuje majitelům nemovitostí 
napojených na kanalizační systém povinnost platit poplatek 
za odvod a vyčištění odpadních vod (stočné). Tato 
povinnost se týká každého uživatele kanalizace.  

Stočné bude účtováno paušálem na osobu v souladu 
s prováděcím předpisem ZVK. Zde je opět třeba odborné 
konzultace, abychom nepřekročili hranice zákona. Výše 
stočného musí vždy vycházet z uznatelných nákladů na provoz 
kanalizace a ČOV, tento výpočet je třeba odeslat ke kontrole na 
Ministerstvo zemědělství. Úhrada stočného bude možná jednak 
bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, ve 
výjimečných případech v hotovosti na obecním úřadě. 

Jsou to již 3 roky, co byla ČOV uvedena nejprve do 
zkušebního, posléze trvalého provozu. Po celou tu dobu 
uživatelé kanalizace v obou obcích odvádějí a likvidují 
splaškové odpadní vody zcela ZDARMA.  

Náklady na veškerý provoz a údržbu jsou hrazeny z 
obecního rozpočtu obce Třebichovice a koncem roku 
rozúčtovány obci Svinařov, která příslušnou část uhradí obci 
Třebichovice zpět. O neudržitelnosti takového stavu myslím 
není třeba nikterak diskutovat. Takový servis si ani jedna 
z obcí nemůže dovolit.  

Náklady roku 2010 dosáhly v Třebichovicích výše 540 000 
Kč, ty letošní by neměly překročit 800 000 Kč. Na kanalizaci 
je připojeno 862 uživatelů. Zcela jednoduše lze tedy vypočítat, 
že paušál za stočné na osobu za rok 2011 by se měl pohybovat 
okolo 900 Kč pro každého uživatele, v přepočtu 75 Kč/měsíc, 
2,50 Kč/den.  

 

Jakmile obdržíme povolení k provozování, bude obecně závazná 
vyhláška zveřejněna, stejně jako všechny výše zmíněné 

dokumenty. Na webových stránkách obce bude zřízena v rámci 
menu nová položka SVAZEK OBCÍ TSH, ale protože řada z Vás 
dává přednost informacím v listinné podobě, najdete vyhlášku i 
na stránkách obecních zpravodajů, stejně jako další podstatné 

údaje. 

 

M. Jehličková  J. Pružinec 


