
Základní informace o vývoji kroků zastupitelstva kolem vodohospodářské infrastruktury  
ve Velkých Přílepech od roku 2006 

 
 

Váţení občané Velkých Přílep, 
 
tento dokument je hrubým přehledem nejdůleţitějších kroků, které se od roku 2006 pod vedením tehdy nového zastupitelstva udály ve věci 
řešení problémů s vodohospodářskou infrastrukturou Velkých Přílep. Nedělá si ambici popisu všech detailů. Ukazuje zásadní milníky a roli 
jednotlivých osob či institucí v celém „příběhu“ a ukazuje, ţe zastupitelstvo rozhodně nebylo nečinné tak, jak se pár osob pod mnohonásobnými 
pseudonymy na Internetu snaţí šířit. 
 
Do roku 2006 (a ve velké míře i v letech poté v důsledku rozhodnutí učiněných obcí do roku 2006) docházelo k rozšiřování územního plánu a 
velmi rychlému rozvoji výstavby rodinných i bytových domů. Tato výstavba bohuţel nebyla doprovázena dostatečným průběţným posilováním 
kapacit páteřních sítí klíčové vodohospodářské infrastruktury a naprostá většina rozvoje byla realizována tzv. na dluh budoucnosti. Velcí 
investoři a developeři neměli na rozdíl od jiných obcí povinnost přispívat na rozvoj obce, ať uţ v oblasti investic do „neviditelných“ sítí nebo 
občanské vybavenosti (školky, školy, chodníky, zeleň apod.). Obec realizovala všechny páteřní sítě (mnohde i přípojky) na vlastní náklady, 
měla tehdy málo obyvatel a malé příjmy. Velmi se zadluţila (cca 20 mil. Kč) na mnoho let (2000- 2008). Dluhy se sice podařilo na konci roku 
2008 splatit, ale hrozilo zaplacení (vratky a sankce) dalších 7 milionů za neuzavřené (papírově nedotaţené) dotace na sítě z let 1996 – 1999. 
SFŢP ţádal po obci vrácení 5 mil. Kč za kanalizaci a ministerstvo financí 2 mil. Kč za vodovod. Po mnohaletém vyjednávání (od roku 2007 do 
roku 2011) se to podařilo uzavřít aţ nyní a obec nemusí ţádné sankce za dávná pochybení platit.  
 
Před rokem 2007 také provozovatel vodovodu a kanalizace i obec vydávali bez prověření dopadu na budoucí kapacity souhlasy s napojením na 
vodovod a kanalizaci „kdekomu“ na počkání. Na základě těchto souhlasů byly postaveny v podstatě všechny nové stavby dokončené 
v posledních letech a proto se dopady těchto starých rozhodnutí projevují aţ nyní. Podivuhodné je, ţe bývalý provozovatel přes všechna 
stanoviska vodoprávních úřadů a výsledky generelu do poslední chvíle tvrdil, ţe vše je v pořádku, problémy bagatelizoval a tvrdil ţe je moţné 
připojovat na sítě další a další lokality, kupříkladu Noutonice. A to i přesto, ţe jej nové vedení obce jiţ od začátku roku 2007 vyzývalo, aby 
souhlasy bez vědomí obce nevydával a upozorňovalo jej na problémy s tlakem vody v určitých lokalitách. Pro nejasnosti a rozporuplné 
informace týkající se sítí bylo na konci roku 2008 zadáno zpracování „Generelu“, který měl sítě zmapovat, vyhodnotit stav a navrhnout opatření.  
 
Mimo dalších problémů na začátku roku 2009 zkolabovala přetíţená ČOV (ač bylo stále provozovatelem uváděno, ţe je tam malá rezerva). Byl 
to důleţitý mezník. Následné vyšetřování dozorových orgánů odhalilo skutečné nadlimitní zatíţení ČOV (látkové přetíţení bylo u některých 
poloţek i několik set procent) a nutnost úprav (dokončeny na podzim 2009), aby bylo moţné ČOV vůbec znovu rozběhnout, alespoň v 
„nouzovém reţimu“. Od dozorového orgánu dostal provozovatel pokutu. Nevýhodná smlouva s provozovatelem neumoţňovala obci řídit a 
kontrolovat řádně infrastrukturu a jedinou moţnou sankcí byla výpověď smluvního vztahu (výpovědní lhůta 1,5 roku), coţ obec v polovině roku 
2009 uskutečnila, takţe na konci roku 2010 mohla proběhnout nová soutěţ na provozovatele a uzavření nové, velmi přísně nastavené smlouvy 
od ledna 2011, umoţňující obci nezbytné plánování a investice do infrastruktury, jak financovat, tak řádně řídit. Informace o reálném stavu 



infrastruktury a skutečné zátěţi sítí nové vedení obce získávalo tedy postupně, během prvních let svého prvního volebního období, navzdory 
chlácholícím informacím tehdejšího provozovatele o tom, ţe kapacita je dostatečná. 
 
Na druhou stranu se díky odkládání nutných investic do sítí mohly dlouhodobě udrţovat nereálně nízké ceny vodného a stočného a obec 
dlouhodobě z této infrastruktury získávala jen zlomek nezbytných prostředků potřebných pro její údrţbu. V obci nás nyní ţije mnohem více, neţ 
na co byly vodovod a kanalizace v minulosti navrţeny (územní plán hovořil o 2500 obyvatelích, nyní je jen trvale hlášených jiţ více neţ 2900 
s nehlášenými je odhad 3500 obyvatel). Síť je dnes přetíţená se všemi důsledky z toho plynoucími. Má úzká místa, takţe ve špičkách, i kdyţ je 
voda ve vodojemu, tak se do některých částí obce prostě nedostane v dostatečném mnoţství. Na přípravě odstranění těchto úzkých míst se jiţ 
delší dobu pracuje (vše zdrţel problém se získáním souhlasu majitele pozemku) a k posílení tlaku ve vodovodu dojde díky propojení dvou větví 
vodovodu v nejbliţší době. V posledních dvou letech se objevil i další závaţný problém, který se projevuje velmi podobně (přestává téci voda). 
Je to celková nedostatečnost přivaděče.  Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele v posledních letech výrazně přesahuje hodnoty 
stanovené normami. Jednou z hlavních příčin je boom bazénů a hlavně pak automatického zalévání zahrad, který nikdo v minulosti nečekal ani 
neplánoval. V dobách sucha tak do přílepského vodojemu přitéká méně vody, neţ se spotřebuje. Zatímco státní normy, se kterými se počítá při 
projektování kapacit pro vodovodní sítě, počítají s průměrnou spotřebou pitné vody na jednoho obyvatele a den ve výši 100-150 litrů, u nás ve 
špičkách spotřeba kvůli automatickým závlahám a bazénům přesahuje i 450 litrů na osobu a den. Zdá se Vám to neuvěřitelné? Ano, je to tak. A 
náš vodojem, který má jinak dostatečnou kapacitu, při těchto extrémních odběrech bohuţel nestačí. 
 
Bohuţel jsme dospěli do stavu, kdy v některých obdobích v části obce neteče voda. To vyvolalo potřebu přijmout vyhlášku omezující spotřebu 
pitné vody pro jiné účely. Je to tvrdé opatření, ale naše situace to vyţaduje. Několik letošních výpadků ponechalo zhruba třetinu obyvatel obce 
mnoho hodin bez vody a to ve velmi exponovaných časech (především nedělní odpoledne a večer i ráno). Pokud by se tato situace dále 
stupňovala, byli bychom nuceni z hygienických důvodů omezovat i provoz školy a školky. V nejvíce postiţených lokalitách je také velmi mnoho 
rodin s malými dětmi. 
 
Změna celkové situace není jednoduchá ani rychlá a my nechceme lakovat situaci na růţovo a nalhávat si, ţe se vše dá zázračně vyřešit přes 
noc. Zastupitelstvo od roku 2006 učinilo řadu rozhodnutí, které přímo či nepřímo vedou ke zlepšení situace v oblasti vodovodů a kanalizací, 
případně alespoň ke zmírnění negativních dopadů. A další zásadní opatření (včetně posílení přivaděče vody) jsou průběţně připravována a 
realizována. Bohuţel realizace těch nejúčinnějších opatření bude trvat několik let, u dalších připravovaných je snaha zajistit vše do jara příštího 
roku. Řadu opatření jsme realizovali uţ v době, kdy nás naše okolí (provozovatel, bývalé vedení obce atd.) přesvědčovalo o tom, ţe problém 
s kapacitou není a můţeme připojovat další nové obytné celky i mimo katastr naší obce. Poté, co výsledky námi zadaného generelu ukázaly 
skutečný a ţalostný stav našich sítí, začaly intenzivní práce na všech moţných řešeních pro posílení tlaku v síti, zvýšení kapacity ČOV i 
zvýšení kapacity přivaděče vody.  
 
Přestoţe všechna rozhodnutí zastupitelstva jsou vedena cílem posílení a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, někteří zastupitelé 
nelogicky u klíčových rozhodnutí tato nepodpořili. Základní informace k jednotlivým krokům a opatřením včetně postojů jednotlivých zastupitelů 
naleznete v tabulce na dalších stranách. 
 
Richard Kapsa, Petr Morysek, Věra Čermáková Velké Přílepy, červenec 2011    



 
Nejvýznamnější kroky a milníky a role osob či institucí: 
 

Období Věc Postoj zastupitelů Pozn. 

12/2006 Vyhláška zvyšující poplatky za zhodnocení pozemků díky 
moţnosti připojení na vodovod a kanalizaci 

Všichni pro Snaha získat od investorů více peněz na posílení 
infrastruktury a splátky dluhů za výstavbu sítí. 

12/2006 Vydání nařízení obce o vyhlášení stavební uzávěry Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Svítek, Palkosková 
Zdrţel se: Říha 

Stavební uzávěra vznikla především proto, aby se 
zastavila černá výstavba v lokalitách, kde ještě 
nebyl schválen územní plán 

1/2007 Zahájení jednání se společností Bemett ve věci výstavby 
velkého bytového domu v centru obce 

 Společnost Bemett koupila v roce 2006 od obce 
pozemek na výstavbu bytového domu. I kdyţ došlo 
k převodu pozemku, Bemett cenu neuhradil ve 
lhůtě stanovené smlouvou. Předchozí vedení obce 
platbu nevymáhalo ani se nedomáhalo vrácení 
pozemku. Díky krokům zahájeným novým vedením 
došlo k navrácení pozemku obci a zastavení 
výstavby, která by dále zhoršila situaci 
vodohospodářské infrastruktury. Obec se s firmou 
soudila a soudní spor vyhrála. 

3/2007 Rozhodnutí o změně projektanta probíhajících změn 
územního plánu obce 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Svítek, Palkosková 
Proti: Říha, Vojtěchová, 
Smidţárová 

Původní projektant byl velmi úzce svázán se zájmy 
investorů a developerů a nehájil zájmy obce. Aby 
obec u probíhajících změn ÚP dosáhla regulace 
v souladu se svými zájmy, vybrala nového 
projektanta bez vazeb na developery 

4/2007 Změna ve vedení obecního úřadu a obce   Odvolání starosty Jiřího Říhy a zvolení Věry 
Čermákové starostkou a Richarda Kapsy 
místostarostou – zjištěné problémy si vynutily 
změnu  

4/2007 – 
6/2011 

Řešení neuzavřených dotací na sítě (kanalizaci)  Nesplněním podmínek dotace z 1996-1999 
a nedodáním vyţadovaných dokladů (v podstatě 
neřešením celé záleţitosti) se celá akce dostala do 
stádia, kdy SFŢP ţádal po obci vrácení 5 mil. Kč za 
kanalizaci a ministerstvo financí 2 mil. Kč za 
vodovod, včetně zaplacení sankcí. Dlouhodobá, 
vyčerpávající a nepříjemná bitva skončila letos (po 
více jak 4 letech) dokladem, ţe akce je skončena 
(bez nutnosti hradit vratky a sankce). Podstatné je i 
to, ţe jsme nepřišli o sál. Na začátku akce obec 
dala SFŢP do zástavy budovu U Korychů, nyní 



ţádáme o uvolnění zástavy a tím se má vše 
skutečně uzavřít. 

4/2007 Písemná výzva obce vůči provozovateli vodovodu a 
kanalizace, aby bez souhlasu obce nevydával povolení 
s napojením na naše sítě 

 Provozovatel přes tuto výzvu nadále vydával 
souhlasná stanoviska. Navíc nepředkládal obci 
dokumenty, které mu ukládal zákon a smluvní 
ujednání (plány investic apod.) a které by umoţnily 
získat přehled o počtu vydaných souhlasů a 
budoucí zátěţi sítí. 

6/2007 Výběrové řízení na projektové práce pro rozšíření a 
intenzifikaci čistírny odpadních vod a související 
vodohospodářské infrastruktury 

Všichni pro  

9/2007 Hlasování o vrácení neuhrazených pozemků v centru do 
vlastnictví obce a tím ukončení záměru firmy Bemett 
postavit další velký bytový dům, který by dále zhoršil 
situaci vodohospodářské infrastruktury 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Svítek, Palkosková 
Proti: Vojtěchová 

 

9/2007 První projednávání ţádosti o napojení Noutonic na 
vodovodní a kanalizační síť VP 

 Zastupitelstvo projednání odloţilo a vyţádalo si 
doplnění podkladů. Následná jednání s investorem 
byla dlouhá a nevedla k výsledku. Napojení 
Noutonic na vodovod VP prosazovali zastupitelé 
Říha, Vojtěchová, Smidţárová 

9/2007 Zastupitelstvo schvaluje usnesení zakazující provozovateli 
vodovodu a kanalizace vydávat nové souhlasy s 
připojením 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Svítek, Palkosková 
Zdrţel se: Vojtěchová, 
Smidţárová 

Usnesení: Vzhledem k zátěži vodovodní a 
kanalizační sítě a stavu ČOV, nesmí správce 
tohoto majetku bez souhlasu obce nikoho 
připojovat a ani vydávat souhlasy s budoucím 
připojením. Nerespektování tohoto pravidla může 
být bráno jako závažné porušení vzájemné 
smlouvy se všemi důsledky.  
Provozovatel přesto i nadále pokračoval ve 
vydávání souhlasných stanovisek s tím, ţe 
kapacity jsou dostatečné, i kdyţ souhlasy 
podmiňoval souhlasem obce, přesto do havárie 
ČOV tvrdil, ţe máme stále rezervy pro napojení a 
to jak u vody, tak i ČOV. 

6/2008 Zastupitelstvo projednávalo návrh na schválení připojení 
Noutonického areálu na vodovod VP a návrh smlouvy o 
připojení 

Pro: Říha, Vojtěchová, 
Smidţárová 
Proti: Kapsa, Morysek, 
Štengl 
Zdrţel se: Čermáková, 
Svítek 

Návrh usnesení byl: Zastupitelstvo souhlasí 
s připojením manželů Čonkových na veřejný 
vodovod obce Velké Přílepy a schvaluje 
předložený návrh smlouvy upravující podmínky 
připojení. 
Smlouva byla velmi obecná a pro obec nevýhodná, 
také stále nebyly dodány technické podklady 



umoţňující posoudit napojení. Návrh nebyl kvůli 
malému počtu zastupitelů hlasujících pro schválen. 

8/2008 Schválení vyhlášení výběrového řízení na zpracování 
generelu vodovodu a kanalizace pro zjištění skutečného 
stavu 

Pro: všichni přítomní 
Nezúčastnili se: Říha, 
Svítek 

Protoţe obec byla pod tlakem investorů a 
argumentů provozovatele o dostatečné kapacitě 
vodovodních a kanalizačních sítí a měla váţná 
podezření, ţe situace je podstatně horší, neţ uvádí 
provozovatel, schválilo zastupitelstvo usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nutnosti 

vypracovat generel kanalizace a technické posouzení 

vodovodu včetně hydraulické analýzy v katastru obce 

Velké Přílepy, a to z důvodu: 

1) zákonné povinnosti zpracování plánu financování 

obnovy vodovodů a kanalizací  

2) požadavku ze strany vodoprávního úřadu 

3) potřeby zmapovat stav a kapacitu vodovodní a 

kanalizační sítě za účelem kvalifikovaných 

rozhodnutí o akceptování či zamítnutí požadavků 

na připojení nových obytných lokalit na tyto sítě. 

Zastupitelstvo ukládá starostce, připravit, ve spolupráci 

s odborníkem na vodní hospodářství a s právníkem, 

zadávací dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na 

tuto akci. 

11/2008 Schválení smlouvy se zpracovatelem generelu vodovodu a 
kanalizace vzešlým z výběrového řízení 

Všichni pro  

12/2008 Schválení záměru koupě pozemků pod čistírnou 
odpadních vod od ministerstva obrany, aby obec mohla 
ČOV a související vodohospodářskou infrastrukturu posílit 
a rozšířit 

Všichni pro Přes několikaleté jednání bohuţel nedošlo ke koupi 
pozemků, protoţe ministerstvo obrany a financí 
několikrát zásadně změnilo názor na cenu 
pozemků a stále odkládá zaslání finálně schválené 
smlouvy. 

12/2008 Zahájení prací na přípravě dlouhodobého plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací 

  

12/2008 Schválení smlouvy s firmou Alfa Praha – přínos 1,5 mil. Kč 
na investice do infrastruktury obce VP 

Všichni pro  

Jaro-
léto/2009 

Kolaps ČOV a neúspěšné pokusy o její „nahození“  Vyšetřování havárie, následně příprava projektu 
pro řešení situace a realizace zprovoznění 
v souladu s připravovaných projektem (1.fáze 
akce) 

6/2009 Vypovězení smlouvy původnímu provozovateli 
vodohospodářské infrastruktury ve VP 

Všichni přítomní pro Výpověď měla 2 důvody – jednak byla nutná kvůli 
přípravě ţádosti o dotaci na rozšíření ČOV, kde je 
nutné vybrat ve výběrovém řízení nového 



provozovatele; a jednak kvůli špatné spolupráci 
původního provozovatele s obcí (neplnění 
povinností) a zjištěním o přetíţení ČOV při 
vyšetřování její havárie a neschopnosti 
provozovatele ji znovu rozběhnout.  

7/2009 Schválení rekonstrukce havarijního stavu ČOV a výběr 
dodavatele rekonstrukce 

Všichni pro Příprava na povolení rekonstrukce probíhala jiţ od 
léta, poté, co se provozovateli po několika 
pokusech nepodařilo ČOV „nahodit“. Po provedení 
rekonstrukce na podzim byla ČOV zprovozněna 
(uvedena do zkušebního provozu). Projekt jiţ byl 
koncipován tak, aby řešil jen nezbytné úpravy, 
nutné pro řešení havarijního stavu a na něj mohla 
navázat druhá fáze – intenzifikace, rozšíření ČOV 

9/2009 Projednání předběţných výsledků generelu vodovodu a 
kanalizace a na jeho základě zahájení příprav konkrétních 
opatření pro zlepšení situace s tlakem vody, dodávkami 
vody a řešení stavu kanalizace a ČOV 

Všichni pro Rozhodnutí zahájení příprav akce propojení 
vodovodů na Roztocké –  pro zlepšení tlaků v obci 
(povolování akce se velmi zdrţelo, protoţe jeden 
z potřebných pozemků byl investora, který „nebyl 
k nalezení“)  a pokračování v přípravách na 
intenzifikaci ČOV spolu s řešením problémů hlavní 
kanalizační stoky od Roztocké k ČOV. 

9/2009 Schválení smlouvy o dodávkách vody  mezi obcemi VP, 
Statenice a Úholičky v souvislosti s vodovodním 
přivaděčem, která upravuje vzájemná práva a povinnosti  

Všichni pro  Smluvní zajištění faktického stavu, tedy garance 
dodávek vody do naší obce. Dříve nebylo nic 
písemně. 

2009-2010 Získání územního rozhodnutí k rozšíření ČOV   Dlouhodobě probíhající projektová příprava a 
jednání na úřadech  přinesly „ovoce“.  

2/2010 Zahájení přípravných kroků na zpracování studie posílení 
přivaděče vody do VP 

 Mimo vyjednávání s obcemi o jejich kapacitních 
poţadavcích výhledově na 50 let (poţadavek 
projektanta), bylo provedeno vyhledání a 
prostudování dokumentace ke stávajícímu 
přivaděči a ověření skutečného stavu. Také se 
zajišťovaly vyjádření všech klíčových institucí k 
navrţeným variantám. 

7/2010 Schválení zahájení výběrového řízení na nového 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve VP 

Všichni pro  

7/2010 Ţádost provozovateli vodovodu obce Velké Přílepy o 
technické zabezpečení zamezení přívodu vody do areálu 
rodinných domů v obci Lichoceves – Noutonice 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Svítek, Palkosková 
Proti: Vojtěchová 
Zdrţel se: Říha, 
Smidţárová 

Usnesení: Zastupitelstvo ţádá provozovatele 
vodovodní sítě obce Velké Přílepy o zajištění 
uzavření a zabetonování přívodu vody (šoupěte) 
do obce Lichoceves-Noutonice za přítomnosti 
pověřeného zástupce obce. 
Přestoţe do Noutonic údajně ţádná voda neteče 



(obec s připojením nikdy nesouhlasila), strhla se 
kvůli tomuto usnesení „mela“ a ministerstvo 
zemědělství na ţádost Noutonických investorů 
vydalo stanovisko, ţe usnesení je v rozporu se 
zákonem… 

9/2010 Změna textu předchozího usnesení tak, aby odpovídalo 
výtkám ministerstva 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Palkosková 
Proti: Vojtěchová 
Zdrţel se: Říha, 
Smidţárová 

Usnesení: Zastupitelstvo ţádá provozovatele 
vodovodní sítě obce Velké Přílepy o zajištění 
uzavření šoupěte u přívodu vody do obce 
Lichoceves-Noutonice a jeho zajištění proti 
manipulaci zabetonováním ovládací tyče tohoto 
šoupěte, a to za přítomnosti pověřeného zástupce 
obce, aby se zabránilo spekulacím o 
neoprávněném odběru vody z této lokality. 

10/2010 Zadání zpracování dokumentace pro ÚR pro posílení 
přivaděče vody do VP 

 Po dohodě na variantě vybrané všemi obcemi 
k realizaci, bylo zahájeno vytvoření dokumentace 
k ÚR včetně  přesného vyměření trasy stávajícího i 
nového přivaděče a zjištění zasaţených pozemků 
a jejich vlastníků V rámci přípravy bylo dohodnuto 
udělat úpravy armatur, coţ posílí nátok stávajícím 
přivaděčem a bude slouţit i pro nový. 

12/2010 Schválení uzavření smlouvy s novým provozovatelem 
vodovodu a kanalizace ve VP 

Všichni pro Zajímavé je, ţe pro schválení hlasovali i ti „opoziční 
zastupitelé“, kteří nyní výběr nového provozovatele 
bezdůvodně napadají a zpochybňují. 

12/2010 Obec podala ţádost na MZe o dotaci na intenzifikaci ČOV  Významný milník v přípravě rekonstrukce ČOV, 
podloţen pokročilou projektovou přípravou, 
Neskutečné mnoţství jednání a kroků 
předcházejících této akci tu pro přehlednost 
neuvádíme.  

12/2010 Projektant dodal obci zpracovanou studii posílení 
přivaděče vody do VP 

 Realizací posílení dojde ke zdvojnásobení kapacity 
dodávek vody do vodojemu ve VP. Odhadované 
náklady budou cca 10 milionů Kč a obec je 
připravena tyto náklady uhradit. Realizace je 
bohuţel dlouhodobou záleţitostí, protoţe je nutné 
dosaţení dohody se sousedními obcemi a se 
všemi vlastníky pozemků na dlouhé trase 
přivaděče. 

12/2010 Projednání petice občanů VP proti napojení RD 
v Noutonicích na vodovod VP 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Hošek, Šimková, 
Smidţárová 

Usnesení: Zastupitelstvo projednalo petici občanů 
a vzalo ji na vědomí s konstatováním, ţe v rámci 
probíhajících správních jednání obec doposud vţdy 
prosazovala a i nadále prosazuje to, ţe není 



Zdrţel se: Říha, Kubovec moţné napojovat na síť obce další obytné celky 
mimo katastr obce Velké Přílepy předtím, neţ 
dojde k posílení přivaděče vodovodu do obecního 
vodojemu a bude posílena vnitřní rozvodná síť v 
obci Velké Přílepy. O záleţitosti připojení nyní 
rozhoduje ministerstvo zemědělství a obec 
očekává rozhodnutí tohoto ministerstva. 
Jeden z občanů při této příleţitosti vyzval k podpisu 
petice i zastupitele, ale většina zastupitelů (5 z 9) 
petici odmítla na místě podepsat. 

1/2011 - Zahájení fungování nového provozovatele - Stavokomplet  Stále probíhá mnoho jednání vyplývajících z nově 
a velmi přísně nastaveného smluvního závazku. 
Detailně se mapuje situace VaK a stavu 
dokumentace. Nepříznivý stav majetku VaK si 
vynucuje velmi intenzivní spolupráci. Je třeba 
příznivě hodnotit snahu nového provozovatele 
hledat řešení problémů a vše řádně technicky a 
finančně doloţit.  

1/2011 Informace starostky o rozhodnutí ministerstva zemědělství 
o povinnosti obce připojit Noutonice na náš vodovod.  

 R. Kapsa poţádal zapisovatele o zaprotokolování 
do zápisu, ţe dle jeho názoru by se obec měla 
odvolat proti rozhodnutí ministerstva z důvodu, ţe 
rozhodnutí nestanovilo jasně, kdo bude financovat 
náklady spojené s napojením vodovodních řadů a 
nestanovilo časovou souslednost jednotlivých 
kroků technické realizace napojení a zahájení 
dodávek vody. Zastupitelé Říha a Kubovec 
prosazovali to, aby se obec neodvolávala. 

1/2011 Obec obdrţela informaci od Mze o registraci ţádosti o 
dotaci na ČOV 

 Obec dostala do září lhůtu doloţit všechny 
poţadované dokumenty. Probíhá stále intenzivní 
projektová příprava a snaha o získání všech 
nezbytných souhlasů a stanovisek. 

1/2011 Obec podala odvolání proti rozhodnutí ministerstva 
zemědělství 

Zastupitelé Říha a 
Kubovec proti podání 
odvolání protestovali 

 

2/2011 Výběr dodavatele úpravy armatur na přivaděči  Bylo nutno objednat speciální zakázkové armatury 
a vyuţít plánované odstávky přivaděče v 4/2011, 
aby vše bylo před létem. 

3/2011 Schválení smlouvy s firmou MOTT MACDONALD ohledně 
přípravy smluvní dokumentace upravující vztahy mezi 
obcemi VP, Statenice a Úholičky ve věci provozování 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Hošek, Šimková, 

Smlouvy mezi obcemi jsou klíčovou podmínkou pro 
moţnost investování do rozvoje a posílení 
vodohospodářské infrastruktury. Bez nich například 



vodovodu a kanalizace a budoucím řešení investic Smidţárová 
Zdrţel se: Říha, Kubovec 

není moţné zahájit posílení vodovodního přivaděče 
do VP 

3/2011 Předloţení návrhů smluv obcím, upravujících vztahy mezi 
obcemi VP, Statenice a Úholičky ve věci provozování 
vodovodu a kanalizace a budoucím řešení investic 

 Po několika jednáních v roce 2010 a 2011, byly 
dohodnuty zásady spolupráce a připraveny návrhy 
smluv. Jednání jsou bohuţel sloţitá a dále 
probíhají. 

4/2011 Schválení realizace posílení přítoku vody do vodojemu 
úpravou armatur ve vodovodních šachtách a výběr 
dodavatele stavebních úprav (toto opatření nemá 
souvislost s výše uvedenou studií posílení přivaděče) 

Všichni pro Akce na přivaděči vody byla realizována. Díky této 
akci došlo k posílení přítoku vody cca o 30 %. 
Bohuţel odběry na závlahy a bazény narostly 
natolik (i díky abnormálně suchému jaru), ţe 
způsobily několikrát výpadky zásobování vodou. 

5/2011 - Jednání o moţnostech dalšího posílení zásobování vodou   Od prvních výpadků zásobování vodou v tomto 
roce a zjištění nečekaně velkých odběrů, probíhají 
jednání se správcem, dodavateli a odborníky na 
hledání dalších moţností posílení zásobování 
vodou. Mimo jiţ dohodnutých opatření 
k zrovnoměrnění nátoku přivaděče se začalo 
připravovat posouzení moţnosti dalšího zvýšení 
nátoku stávajícím přivaděčem a aktivace 
původních obecních studní včetně moţností úpravy 
tvrdé vody v nich. 

4/2011 + 
6/2011 

Schválení postupu výběru dodavatele rekonstrukce a 
intenzifikace ČOV a schválení podkladů pro výběrové řízení 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Štengl, 
Hošek, Šimková, 
Smidţárová 
Zdrţel se: Říha, Kubovec 

Řešení zajištění výběru organizátora výběrových 
řízení na zhotovitele a technický dozor investora na 
akci Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké 
Přílepy, která je nutná pro zajištění řešení 
havarijního stavu vodohospodářské infrastruktury 
ve VP 

6/2011 Nové rozhodnutí ministerstva zemědělství o povinnosti 
obce připojit Noutonice na náš vodovod.  

 V podstatě potvrzuje minulé rozhodnutí. MZE  
nereflektovalo na naše odvolání, ani na poţadavky 
v odvolání pana Čonky. V rozhodnutí je významně 
omezena dodávka vody do Noutonic a dává nám 
právo kontrolovat odběry a v případě nutnosti je 
omezit. Naše původní poţadavky vznesené před 
třemi lety, jsou splněny zhruba z 80% 

6/2011 Schválení obecní vyhlášky o úpravě podmínek odběru pitné 
vody z veřejného vodovodu obce Velké Přílepy 

Pro: Kapsa, Morysek, 
Čermáková, Hošek, 
Šimková, Smidţárová 
Zdrţel se: Říha, Kubovec 

Vyhláška reaguje na neúměrně vysokou spotřebu 
překračující všechny normy i očekávání, vyvolanou 
zejména automatickými závlahovými systémy a 
napouštěním bazénů. Tato nadměrná spotřeba 
ohroţuje a v některých případech bohuţel jiţ i 
znemoţnila dodávky pitné vody ve výše 



poloţených částech obce. Je přijata jako dočasné 
rychlé represivní opatření (tvrdší výzva),  

6/2011 Schválení záměru zřízení sluţby hromadného vyrozumění 
občanů VP 

Všichni pro Zastupitelstvo pověřilo zastupitele Hoška výběrem 
moţností sluţby plošného vyrozumívání občanů 
VP prostřednictvím sms. Záměrem je mimo jiné 
včas informovat o hrozících výpadcích dodávek 
vody. 

6/2011 Schválení smlouvy s dodavatelem systému dálkového 
přenosu dat z vodojemu 

Všichni pro Systém, který bude vybudován v létě (září) 2011, 
umoţní automaticky a dálkově sledovat vývoj stavu 
vody ve vodojemu, přítoku vody a spotřeby vody a 
včas varovat před případnými výpadky a 
poruchami. 

 


