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Otevřený dopis - Odpověď na nabídku připojení odkanalizování obcí Vysoká u
Příbramě, Narysov a Modřovice na ČOV Třebsko.

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
děkuji za informaci o oslovení členských obcí s nabídkou odkanalizování na ČOV Třebsko. Jednotlivé
členské obce budou reagovat samostatně, avšak společným seznamem otázek, které k vaší nabídce
zastupitelé 3 členských obcí sepsali.
Za Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK musím však doplnit, že vaše nabídka není nikterak odlišná od
existujícího projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice a
Narysov“, na který bylo vydáno stavební povolení MĚSTSKÝM ÚŘADEM Příbram, odborem životního
prostředí dne 21. srpna 2013 pod č.j.: MěÚPB 59706/2013/OPŽ/Faj, a které je prodloužené do 14. 9.
2017.
Vaše nabídka je postavena na skutečnosti, že ostatní obce si kanalizační stoky vybudují samostatně s
napojením na ČOV Třebsko. Dovolte mi připomenout, že dle ekonomické analýzy zpracované
v 12/2015 je právě délka hlavních kanalizačních řadů tím, co celý projekt staví do pozice vyšších
nákladů na EO, nesplňující podmínky poskytovatelů dotací, konkrétně OPŽP. Na základě jakých
skutečností tedy očekáváte, že jednotlivé obce budou schopné samostatně hlavní řad
vybudovat?
Od data vaší výpovědi z členství ve svazku se členské obce, bez Třebska, intenzivně snaží najít řešení
společného odkanalizování, ale bohužel ke dnešnímu dni nemáme žádné řešení, které by ukazovalo na
lepší řešení než je výše uvedený společný projekt „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u
Příbramě, Modřovice a Narysov“. A to i přesto, že již máme kladné vyjádření Povodí Vltavy s.p. o
možnosti využití vodních toků pro navrhované samostatné ČOV v našich katastrech.
Chápu vaší nabídku jako fakt, že společné odkanalizování obcí opět vidíte jako možné a tak mi dovolte
položit otázku, proč by obce měly vynakládat další finanční a časové prostředky na
přepracování projektové dokumentace, když již společnou dokumentaci máme? Nestačilo by
pouze provést revizi stávajícího projektu, navrhnout úspory tras a stavebních úkonů (např. nakládání
se stavebním odpadem, aj.), etatizovat realizaci, atd.? Dle nezávislých odborníků v oboru je toto cesta.
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Tato jediná cesta nás, členské obce, může posunout významně kupředu bez nutnosti změn
strategických dokumentů jako je PRVKÚK, územní plány a projektová dokumentace.
Tímto Vás žádám, abyste k této výzvě zaujali své stanovisko a budu očekávat vaší odpověď do 10. 6.
2016.
Dále vás žádám o vaše stanovisko, zda-li vaše obce trvá na předčasném ukončení členství ve svazku
k 30. 6. 2016?
Za svazek jsem připraven znovu kdykoliv společně jednat o dalším vývoji společného projektu.

S pozdravem,

……………………………………………………..
Zdeněk Strnad, předsedu Svazku
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