ZÁPIS Z 5. SEMINÁŘE
Dne 17. 10. 2012 ve Švihově, místní části Lhovice
Přítomni: dle prezenční listiny – 25 osob. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci
produktivního věku, ženy 50+, zástupci spolků, starosta města Švihova, lektor – Ing.
Gubric.
Téma: Zavedení vodovodu do Lhovic
Cíl semináře:
Komunitně projednat téma s obyvateli obce a majiteli nemovitostí s ohledem na rovné
příležitosti žen a mužů
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Seznámení s projektem, v rámci kterého se tento seminář koná
Seznámení se záměrem zavedení vodovodu do Lhovic
Diskuze k tématu
Shrnutí a závěr

Ad 1
Starosta města Švihova Václav Petrus zahájil seminář, přivítal lektora Ing. Martina Gubrice
– projektanta z Vodospolu, s.r.o.Klatovy
Ad 2
Starosta města Švihova Václav Petrus stručně seznámil přítomné s obsahem projektu
ESF, v rámci kterého se tento seminář koná.
Ad 3
Úkolem dnešního setkání je prodiskutovat a zodpovědět dotazy na otázky kolem
plánovaného zavedení vodovodu do Lhovic ze Švihova.
Přítomní byli informováni, že po dnešní diskuzi bude roznesen do každého domu
v Lhovicích zápis z dnešního jednání. Následně pak bude prostor ještě na dotazy na
listopadové veřejné schůzi zastupitelů s občany Lhovic. V lednu příštího roku bude
roznesen do každé nemovitosti dotazník, kde se bude moci každý rozhodnout, zda bude
chtít zavést vodovod do své nemovitosti. Dotazníky budou vyhodnoceny a závěry
z vyhodnocení budou zveřejněny. Pokud bude z dotazníků vyplývat, že většina obyvatel
(min. 60%) má zájem o zavedení vodovodu do své nemovitosti, tak Město Švihov
podnikne další kroky k řešení tohoto problému. Bylo zdůrazněno, že se vodovod nelze
postavit z vlastních peněz rozpočtu Města Švihova, ale je nutné (v případě dostatečného
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zájmu obyvatel o vodovod) využít jednu z posledních možností využití dotací z EU v letech
2014 - 2020. Je nutné, aby se obyvatelé rozhodli teď, zda chtějí vodovod nebo ne a je
nutné, aby jejich rozhodnutí bylo závazné. Pro poskytnutí dotace od EU bude nutností, aby
se záměrem souhlasilo více než 60% trvale žijících obyvatel v Lhovicích.
Co je přínosem?
- Zavedení vodovodu zkvalitňuje a zhodnocuje život na vesnici i budoucím generacím
- Vodovod je standart domácností a zhodnocuje se nemovitost
- Občan má zaručenou kvalitu vody
Lektor semináře Ing. Gubric dále seznámil přítomné občanky a občany s legislativou, která
se týká provozování vodovodu, způsobu stanovení ceny vodného, kontrole složení
dodávané vody, možnostech napojení nemovitostí na veřejný vodovod apod.

Ad 4
Cena vody
Majitelem vodovodu bude Město Švihov. V Lhovicích by obyvatelé platili pouze vodné.
Cenu vodného stanovuje zastupitelstvo města a vychází z ceny nákladů na opravy a
provoz za minulý rok. Cena je kontrolována a nesmí být stanovená se ziskem.
V současné době je cena vodného 19,70 Kč + DPH za m3 vody (1 000 litrů). Majitele
nemovitosti Město Švihov nezavazuje k odběru určitého množství vody, ale vodovod
musí být zaveden až do nemovitosti. Případná oprava poruchy vodovodu v Lhovicích
se promítne do nákladů celého vodovodu Švihova. Před 10 lety byla ztrátovost vody
30%, v roce 2011 - 12%. Podle vyjádření Ing. Gubrice je vodovod ve Švihově na velmi
dobré úrovni, Město Švihov ročně investuje několik set tisíc do oprav a údržby.
V současné době není voda ve Lhovicích zdarma. Je potřeba zvážit náklady na
pořízení a opravu dabingu, spotřebu el. energie, náklady na pravidelné rozbory kvality
vody….
Kvalita vody
Ve Švihově se provádějí rozbory vody ve vodovodu pravidelně a přímo na Krajské
hygienické stanici, kvalita pitné vody je tedy zaručena
Ve Lhovicích pociťují nedostatek vody ve svých studních zejména v dolní polovině
obce. Problém je ale především s kvalitou vody (to vědí pouze ti, kteří si nechali
udělat rozbor vody – bakterie, vysoké dusičnany). Převážně je ve studních voda
povrchová a její kvalita je nestabilní, ovlivňují ji různé vlivy – např. zemědělská
činnost v okolí (hnojení, siláže, na kraji obce hnojiště).
Jaká je úprava vody ve Švihově?
Ve Švihově je kopaná studna (výjezd z města na Malechov) a záložní vrt. Voda se
upravuje pouze chlórem (automatický dávkovač).
Cena přípojky na vodovod
Vodovod včetně přípojky by platilo Město Švihov až na hranici pozemku každého
majitele nemovitostí, který se zaváže, že se připojí na vodovod. Vodovod má
životnost 70 - 100 let.
Co obnáší zřízení přípojky vodovodu na pozemku majitele nemovitostí?
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Majitel nemovitosti vybuduje (nebo si nechá vybudovat, koupí) vodoměrnou šachtu
(asi 7.000,- Kč). Vodoměrná šachta může být vyzděná nebo plastová. U plastové je
nutné zohlednit výšku hladiny spodní vody. Dále je nutné do výkopu položit
plastové trubky – cena je asi 30,-Kč za 1metr. Cena práce od firmy se pohybuje od
1 do 2 tisíc korun za 1metr výkopu i s položením trubky, výkop si ale může provést
na vlastním pozemku každý sám a tím snížit náklady na přípojku. Cena za redukce
a uzávěry asi 1. 000,-Kč. Vodoměr je majetkem města (asi 600 – 700,- Kč), výměna
vodoměrů se dělá po 6 letech. Majitel nemovitosti se musí starat o to, aby vodoměr
nebyl poškozen.
Můžu mít přípojku u nemovitosti a připojit se až za několik let?
Město Švihov nemá prostředky na zavedení vodovodu, po zpracování
dokumentace by žádalo o podporu z projektů ESF, státu (EU asi 70% a obec asi 30
%). Smluvně by se museli zavázat majitelé nemovitostí ve smlouvě budoucí o
závazném připojení na vodovod.
Pokud by se majitel chtěl připojit později a ne v rámci tohoto projektu, musel by si
hradit všechny náklady spojené se zřízením přípojky sám a to i na obecním
pozemku a uvedení pozemků do původního stavu (majitel nemovitosti 100%).
Mohu využívat i stávající studnu i vodu z vodovodu?
Ano, ale voda z obou zdrojů se nesmí míchat v potrubí. Přípojka vody z vodovodu
musí být oddělená od vody užitkové ze studny, voda se nesmí mísit. Většinou se do
domu přivede voda z vodovodu a voda ve studni se využívá na zalévání zahrady
atd.
Redukce tlaku ve vodovodu
Pokud je tlak vody u horní hranice (povoleno 3 – 5 atm) a starší rozvody v domě by
jej nemusely vydržet, dávají se redukční ventily na snížení tlaku vody do domu.
Hydranty v obci
S novým vodovodem by se po obci postavily i hydranty (bez toho by projekt nebyl
schválen).
Teď je tady nabídka pro obyvatele Lhovic na zavedení vodovodu, která je příležitostí, jak
zkvalitnit život svůj, svých dětí a zhodnotit svou nemovitost. Bude záležet na každém
obyvateli, zda tuto nabídku využije teď, ale na dlouho již nebude příště.
Shrnutí:
Seminář splnil svůj cíl, téma bylo komunitně projednáno. Na schůzce byli přítomní
obyvatelé z 19 nemovitostí. Dalším krokem bude roznesení tohoto zápisu do schránek
nemovitostí v Lhovicích. Téma bude ještě diskutováno mezi obyvateli a následně bude
roznesen dotazník. Obsahem dotazníku bude zjištění zájmu obyvatel Lhovic o zavedení
vodovodu a závazné vyjádření obyvatel. Výstupem bude vyhodnocení dotazníků, které
budou zveřejněné, a podle výsledků bude Město Švihov jednat dále.

Ve Švihově dne 18. 10. 2012

Zapsala Jana Petrusová

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na
prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

