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Vážení spoluobčané,
ačkoliv se to v období nouzového stavu možná nezdálo, jaro se už přehouplo do druhé
poloviny a co nevidět zde bude léto. Doufáme, že se postupným uvolňováním zruší všechna
opatření, nebudeme muset v teplých letních dnech nosit roušky a naše životy se opět vrátí
do běžných kolejí. Věřím, že to nebudou staré vyjeté koleje života, ale že si každý z nás
našel v nouzovém stavu něco nového (koníček, čas trávený s rodinou, mít čas sám pro sebe
apod.), co bude chtít začlenit do svého všedního dne.
Než však budou všechna opatření zrušena, buďme k sobě stále ohleduplní, odpovědní a
dodržujme základní hygienická pravidla.
Jana Zechová, starostka obce

Výstavba kanalizace a ČOV ve Velkých Heralticích
V lednu 2020 byla podána žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV
ve Velkých Heralticích. V případě, že bude dotace schválená, hlavní stavební
práce by měly být zahájeny už letos. Celkové předpokládané náklady
na výstavbu jsou spočítány na 121 mil. Kč. Dotace by měla činit 65 %
z celkové části a zbytek finančních prostředků bude nutné uhradit z vlastních
zdrojů, tedy z rozpočtu obce.
Proč musí být projekt realizován a jaký je jeho cíl?
Jak jsme již uvedli v úvodu, jedná se o velmi nákladnou stavbu, ale pro rozvoj
Velkých Heraltic potřebnou. Bez řádného čištění odpadních vod by se rozvoj
obce v budoucích letech zastavil, přišly by sankce v podobě stavební uzávěry,
tedy nemožnosti povolovat na území nové stavby atd. Nevybudovat kanalizaci
v současné době, kdy je 65 % nákladů dotována, by znamenalo dělat tyto práce
v budoucnu za vlastní peníze.
Kdy budou probíhat stavební práce konkrétně u domů?
Vlastní realizace stavby (jednotlivých stok a ČOV) bude dána harmonogramem
prací. Z něho bude zřejmé, kdy přibližně bude realizována stoka v blízkosti
Vašeho domu. Bude to samozřejmě pouze harmonogram, který se v průběhu
stavby může měnit a upřesňovat. Harmonogram je ovlivněn zejména
klimatickými podmínkami a také tím, že se jedná ponejvíce o stavbu podzemní
a nikdy nevíte, na co pod zemí narazíte a jak dlouho budete problém řešit.
Zástupce investora bude mít za úkol vždy občany, kterých se stavba
bezprostředně dotkne, v dostatečném předstihu informovat o postupu prací.
Kdy nejdříve musí občané zrušit septiky (žumpy), resp. se napojit přímo
na kanalizaci (tzn. od kdy bude ČOV v provozu) a do kdy nejpozději?
O tom všem vás občany budeme včas informovat.
Musí vlastníci domů, kteří mají odpady z WC, event. ze chlévů vyvedeny
na starou jednotnou kanalizaci, septiky (jímky) zrušit, zasypat a přímo
provést napojení od přívodu z domu do již zbudované přípojky do kanalizace?
Vlastníci domů, kteří mají odpady např. z WC vyvedeny na starou kanalizaci,
budou muset propojit odpadové potrubí napřímo do kanalizace. Tyto odpadní
vody nesmí být předčišťovány v septiku. Mohou vstup a výstup septiku
propojit napřímo potrubím. Septik nebo starou žumpu lze v budoucnu použít
jako záchytnou retenční nádrž pro dešťové vody ze střechy a jiných ploch.
Zachycená voda se pak může zpětně čerpat ke splachování WC nebo k zálivce
zahrady. K tomu se dá získat a využít dotace „Dešťovka“. Jak je uvedeno výše,
každý majitel domu obdrží včas informaci o tom, co je potřeba při
odkanalizování udělat a v jakých termínech.
Mohou (musí) být do splaškové kanalizace svedeny i odpadové vody
z koupelen, kuchyní a mohou být do kanalizace svedeny i dešťové vody
ze střešních okapů?
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Do splaškové kanalizace musí být svedeny i odpadní vody z koupelen a
kuchyní. Odvod dešťových vod ze střešních okapů, zpevněných ploch apod. je
upřednostňován tak, aby tyto vody nekončily na ČOV. Dešťové vody je
vhodné zasakovat nebo je svést dešťovou kanalizací přímo do potoka.
U novostaveb je řešení jednoznačné (dešťové vody zvlášť, splaškové vody
zvlášť), u stávajících domů bude přihlíženo k místním poměrům toho, kterého
domu opět s preferencí oddělení splaškových vod od dešťových.
Je povinen majitel nemovitosti s domovní čistírnou odpadních vod (ČOV)
nebo septikem se zemním filtrem nebo žumpou po vybudování veřejné
kanalizace se na tuto novou kanalizaci připojit, anebo může likvidovat
odpadní vody stávajícím způsobem?
V platném zákoně o vodovodech a kanalizacích je uvedeno, že obecní úřad
může rozhodnutím uložit vlastníkům pozemků a staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Řada obyvatel obce se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení
na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod
v domovní ČOV nebo septiku, je nutné, aby se prokázal platným povolením
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Pokud
platné povolení k vypouštění není, vypouští odpadní vody bez povolení
a vystavuje se rizika sankčního postihu. V našem právním řádu je tedy tato
povinnost „mít povolení“ zakotvena již od roku 1955. Proto vypouštění
odpadních vod „bez povolení vodoprávního úřadu“ je tedy od roku 1955
nelegální. Dále je požadováno sledování a měření kvality vypouštěných
odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod
uschovávat.
Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu. Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo pod zemních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním
zákonem. Budou vyžadovány doklady o pravidelných vývozech k likvidaci
na ČOV, doklady o vodotěsnosti žumpy bez možnosti jakéhokoliv odtoku.
Vyprazdňování žumpy bude muset být prováděno pravidelně několikrát ročně
podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Pravomoc kontrolovat nakládání
s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu také Česká
inspekce životního prostředí. V případě kontroly vodoprávním úřadem nebo
Českou inspekcí životního prostředí bude povinen vlastník nemovitosti
předložit množství dodané vody podle certifikovaného vodoměru a předložit i
množství vývozů žump firmou, která má „oprávnění“ odebírat tyto odpadní
vody a dále je předávat na ČOV k zneškodnění.
Kvůli vysokým cenám, které občané platí specializovaným firmám za vývoz
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žumpy či septiku, se někteří obyvatelé uchylují k vypouštění odpadních vod
do přírody, přečerpávají nebo vypouští odpadní vody tajně do obecní
kanalizace.
Je třeba dodat, že sankce za porušení povinností ze zákona jsou vysoké.
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci
vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu
až 50.000,- Kč. Osoby oprávněné podnikání a právnické osoby mohou být
potrestány sankcí až do 10.000.000,- Kč.
Jak se budou jednotlivě připojovat domy?
Jednotlivé kanalizační přípojky se budou realizovat na základě uzavření
smlouvy s vlastníkem připojované nemovitosti, vypracovaného projektu
k nemovitosti, povolení k realizaci.
Konkrétní informace budou občanům včas sděleny.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za psa za rok 2020, vodné a stočné za rok 2019
Tyto poplatky jsou sice splatné do 30. 6. 2020, ale vzhledem k omezením
tolerujeme splatnost do 31. 8. 2020.
Předtištěné formuláře byly doručeny občanům do schránek. Platby proveďte
převodním příkazem na účet OÚ: 6220821/0100 KB. Pro snadnější identifikaci
plateb žádáme o uvedení variabilního symbolu dle formuláře.
POPLATEK PES
Výše poplatku za psy pro rok 2020 je stanoven: 100,- Kč za prvního psa a
150,- Kč za každého dalšího psa,
osoba starší 65 let pak 60,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího
psa, se splatností do 30. 6. 2020.
VODNÉ A STOČNÉ
Cena za rok 2019 u vodného je stanovena ve výši 33,- Kč/m3 a cena stočného
je ve výši 23,- Kč/m3 se splatnosti do 30. 6. 2020.
info Obecní úřad

MIMOŘÁDNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ
Z důvodu změny sazby DPH od 1. 5. 2020 byly v letošním roce provedeny
mimořádné odečty domovních vodoměrů. Fakturace proběhne v průběhu
měsíce května. Faktury však budou zaslány pouze těm odběratelům, kteří
budou mít větší odběr vody. U odběratelů, kteří vodu z obecního vodu
nečerpají a platí pouze za nájem vodoměru, proběhne fakturace standartně
až k 31. 12. Splatnost vodného za období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 bude
až do 31. 10. 2020!!!
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Sazba za vodné pro rok 2020 činí 38,- Kč/m3, stočné je 23,- Kč/m3. I přesto, že
došlo ke snížení sazby DPH, cenová kalkulace za vodné je stále ještě z velké
části dotována Obcí a vzhledem k současným velkým investicím
do vodovodního řadu se cena za m3 nemění.
info Obecní úřad

Vítání dětí 2020
Žádáme rodiče novorozenců, aby se v případě, že mají zájem o účast
na slavnostním obřadu Vítání dětí, průběžně hlásili na Obecním úřadě
ve Velkých Heralticích. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.
info Obecní úřad

Pronájmy kulturních domů 2020
Z důvodu technické a finanční náročnosti související se zvýšenými nároky
na dezinfekci zařízení, vybavení a veškerých prostor kvůli onemocnění
COVID-19 rozhodla Obec o ZRUŠENÍ PRONÁJMŮ objektů kulturních
domů a areálů až do 31.8.2020. Tímto děkujeme občanům za pochopení!
info Obecní úřad

Dětský příměstský tábor 2020
Obec Velké Heraltice oznamuje, že s ohledem na aktuální situaci panující v ČR
a na náročnost hygienických požadavků RUŠÍ dětské příměstské tábory 2020.
info Obecní úřad

Otevření knihoven květen 2020
Oznamujeme, že v týdnu od 18. května budou znovu otevřeny knihovny
v běžné provozní době. Dále upozorňujeme, že ve středu 20. května bude
z důvodu školení knihovna ve Velkých Heralticích zavřena.
Pondělí
Středa

9:00 – 12:00
16:00 – 19:00

Místní knihovna v Malých Heralticích

Úterý

16:30 – 17:30

Místní knihovna v Sádku

Úterý

Obecní knihovna ve Velkých Heralticích

17:45 – 18:45
(sudý týden)
info Knihovna

Upozornění pro občany, kteří chtějí opravovat či budovat nové hrobové
zařízení na obecních hřbitovech
Upozorňujeme občany, že pokud chtějí dělat jakékoliv opravy na svých
hrobových zařízeních na obecních hřbitovech, že tyto opravy musí nahlásit
nejméně jeden den před plánovanou realizací, a to prostřednictvím přiloženého
formuláře. Formulář stačí vhodit do schránky na obecním úřadě. Pokud nebude
doručen formulář, nebudou hřbitovy zpřístupněny.
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Toto opatření je zavedeno z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany majetku
ostatních nájemců. Zároveň upozorňujeme, že každá firma provádějící práce
na hrobových zařízeních zodpovídá za dodržování řádu pohřebiště a je povinna
uvést okolí pohřebního místa do původního stavu a odvézt odpad na vlastní
náklady.
info Obecní úřad

✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVOLENÍ VJEZDU NA HŘBITOV
JMÉNO A PŘÍJMENÍ MAJITELE HROBOVÉHO MÍSTA:
ADRESA:
KONTAKTNÍ TELEFON:
ČÍSLO HROBOVÉHO MÍSTA:
DATUM VJEZDU:
DŮVOD POVOLENÍ VJEZDU:

NÁZEV FIRMY:

ADRESA:
KONTAKTNÍ TELEFON:
SPZ AUTA:
Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno a příjemní, email)

…………………………………
PODPIS MAJITELE HROBOVÉHO MÍSTA

✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový pohřební řád
Z důvodu novely zákona o pohřebnictví musela Obec Velké Heraltice
aktualizovat Řád veřejného pohřebiště a smlouvy o nájmu hrobového zařízení.
Důležitou změnou jsou změny tlecích dob na jednotlivých hřbitovech.
Velké Heraltice
20 let
Malé Heraltice
30 let
Sádek
20 let
Košetice
15 let
Tábor
30 let
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Z toho tedy plyne, že pokud bude zemřelý uložen v hrobě, nebude se moci
další zemřelý uložit do hrobu dříve než po uplynutí tlecí doby. Bude nutná
důsledná evidence. V případě dvojhrobu se bude muset na obci nahlásit,
na které straně je zemřelý pochovaný. Pak k pochování dalšího zemřelého
může dojít, ale jen v případě, že bude zemřelý uložen na druhou stranu hrobu.
Důrazně upozorňujeme na to, že v případě, kdy budou pozůstalí zařizovat
pohřeb s uložením ostatků do hrobu, jsou povinni o tom PŘEDEM informovat
správce pohřebiště, tedy OBEC.
Po pohřbu jsou pozůstalí povinni si vyžádat od pohřební služby formulář
„Potvrzení o uložení do hrobu“ a ten odevzdat rovněž na OÚ.
V případech, kdy nelze dodržet tlecí dobu, je možná pouze kremace.
info Obecní úřad

✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o uložení do hrobu
Toto potvrzení se vydává v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 193/2017 Sb. pro společnost, která
uložení do hrobu provede.
Jméno příjmení zemřelého
Datum narození
Datum úmrtí
Datum místo a čas uložení
Typové označení rakve
Pohřbení provedl
Provozovatel pohřebiště

Razítko a podpis provozovatele pohřebiště
✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní doba kompostárny ve Velkých Heralticích
Pátek 16:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 11:00
info Obecní úřad

Sběr textilu a jiných věcí
Z důvodu trvajících omezujících nařízení kvůli nemoci COVID-19 se v jarním
termínu neuskuteční sběr použitého textilu pro Diakonii.
info Obecní úřad
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