Informační let{k k místnímu referendu
V{žení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Jabloňany, rozhodlo vyhl{sit den 19. února 2011 jako den kon{ní
místního referenda. Toto referendum se bude týkat velice z{važné problematiky, a to
výstavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace (d{le jen ČOV). Uskutečnění
výstavby tak rozs{hlého díla bude pro obec jistě znamenat spoustu změn, které ovlivní chod
naší obce na mnoho let. Protože se jedn{ o investiční akci s předpokl{danými n{klady
108 miliónů korun, považuje zastupitelstvo za vhodné, aby se k této problematice mohli
vyj{dřit všichni občané.
Něco m{lo z historie akce
Prvotní myšlenka na výstavbu ČOV se zrodila v roce 2002. Toto odstartovalo společný
projekt tehdy tří obcí: Jabloňan, Krhova a Skalice nad Svitavou. Byl založen společný svazek,
který se měl st{t realiz{torem této akce. Obec Krhov od z{měru odstoupila. V době kdy
vznikla myšlenka na zbudov{ní ČOV byla ve Skalici potřeba na zbudov{ní této akce i ze
strany větších podniků, kterými byla například Jatka, ZZN a Baumüller. Nejen v této oblasti
se sitauce změnila.
Financov{ní akce
Cel{ akce m{ rozpočet 108 mil. Kč. Akce by měla být financov{na z dotace z Operačního
programu životního prostředí, St{tního fondu životního prostředí a

dotace z rozpočtu

Jihomoravského kraje. Zbývající č{st cca 19,8 mil. Kč n{kladů bude rozdělena na obce Skalice
nad Svitavou a Jabloňany. Podíl obce Jabloňany by měl činit 8,16 mil. Kč. Obec by kryla
n{klady v přev{žné výši z úvěru, jehož n{klady by v konečné podobě včetně úroků činily
č{stku asi 12,2 mil. Kč. Spl{tkový kalend{ř je předběžně stanoven do roku 2032 s tím, že
v prvních letech by spl{tka úvěru a úroků činila asi 750.000,-Kč z rozpočtu naší obce.
Profinancované investiční prostředky na tuto akci činí v současné době 503.677,80 Kč.
V případě realizace akce, dojde k výraznému omezení dalších investičních akcí v naší obci.
Místní referendum
Protože je tato problematika opravdu z{sadní pro chod obce na dlouhou dobu, rozhodlo se
zastupitelstvo o vyhl{šení místního referenda. Hlasov{ní v místním referendu proběhne
19. 2. 2011 v zasedací místnosti OÚ Jabloňany. Občané budou moci hlasovat v době
od 8.00 do 20.00hod. Hlasovací lístek s ot{zkou Souhlasím s vybudov{ním stavby „Skalice
nad Svitavou,Jabloňany – kanalizace a čistírna odpadních vod“ obdrží v hlasovací
místnosti. Aby byl výsledek referenda z{vazný pro zastupitelstvo obce, je nezbytné, aby se
ho zúčastnilo alespoň 35% opr{vněných voličů (při posledních volb{ch byl počet
opr{vněných voličů 317).

Technické z{ležitosti
Samotn{ budova ČOV by byla umístěna ve Skalici nad Svitavou za objektem firmy
Baumüller. Souč{stí stavby je splaškov{ kanalizace, na kterou budou napojeny dom{cnosti.
U n{s se téměř v celé obci jedn{ o tip gravitační. Projekty na jednotlivé domovní přípojky
budou hrazeny ze společných n{kladů. Zbudov{ní jednotlivých domovních přípojek
proběhne na n{klady majitelů nemovitostí.
Problematika životního prostředí
Výstavba čistíren odpadních vod m{ napomoci ke zlepšení životního prostředí, alespoň co se
týče kvality vypouštěných odpadních vod. Současn{ legislativa ukl{d{ za povinnost
zbudovat ČOV obcím do 2000 obyvatel. Spousta těchto obcí v ČR tuto podmínku zatím
nesplňuje. Nyní bohužel není zn{m časový horizont, kdy toto nařízení postihne i obce do 500
obyvatel, kterou jsou i Jabloňany. Je třeba si uvědomit, že v pozdější již nebude možné čerpat
na takovéto akce finanční podporu z fondů EU, jako je tomu v současnosti. Vybudov{ní
čistíren odpadních vod by mělo zkvalitnit životní prostředí nejen n{m, ale i našim dětem a
generacím, které příjdou po n{s.
Cena vodného a stočného
Nelze zastírat, že s výstavbou ČOV se zvýší n{klady na vodní hospod{řství. Dojde
k zavedení stočného, které bude pokrývat nově vzniklé n{klady na provoz ČOV a na
likvidaci takto vzniklých odpadů. Přesnou sumu nelze ale nyní vyj{dřit, protože podrobn{
kalkulace není zhotovena. Jisté je, že n{klady vzrostou minim{lně o zavedené stočné.
Veřejné projedn{ní
Tato problematika bude projedn{na rovněž na veřejné schůzi, kter{ se uskuteční v p{tek
11. února 2011 v 18.00hod. v zasedací místnosti OÚ Jabloňany.
Z{věr
Je na každém z n{s, jakou variantu si zvolí, zda bude preferovat životní prostředí či
ekonomickou str{nku tohoto problému. Byli bychom ale r{di, pokud byste svůj n{zor přišli
vyj{dřit v místním referendu a dali tak jasně najevo své preference.

Za účast v místním referendu děkuje Zastupitelstvo obce Jabloňany

