Obec Kojátky
Kojátky, Šardičky 155, 685 01 Bučovice

Nejčastější otázky od občanů:

Musím budovat vodoměrnou šachtu?
- V současné chvíli obec nabízí nákup, dodávku a montáž vodoměrné šachty za zvýhodněnou
cenu včetně projektové přípravy a vyřízení potřebných povolení. Pozdější budování
vodoměrné šachty bude finančně náročnější.
Musím se připojit?
- V případě, že svoji nemovitost majitel připojí (vodoměrná šachta bude osazena vodoměrem
a s provozovatelem bude sepsána smlouva o dodávce pitné vody) nejpozději do konce
května 2022 a dodrží-li všechny stanovené podmínky bude mít další zvýhodnění.
- Připojením na veřejný vodovod dojde k zhodnocení pozemku.
Pokud se např. po 6 letech se rozhodnu odebírat vodu, budu platit vodoměr?
- Pokud se za 6 let nezmění podmínky, pak vodoměr bude zdarma, ale montáž vodoměru
bude potřeba zaplatit.
Když bydlím v bytovém domě se 4 byty kolik budu mít vodoměrů?
- Bytový dům – 1 vodoměr – následné rozúčtování mezi byty.
- Je dobré si pořídit odečítací vodoměr ke každému bytu.
- Pro Obec Kojátky je rozhodující hlavní jeden vodoměr, podle kterého se bude fakturovat.
Do kdy mohu s projektantem řešit, ve kterém místě bude zhruba napojení na hlavní řád a
umístění vodoměrné šachty?
- Projektant se bude v obci pohybovat do 15. 4. 2021, poté již bude dokončovat zpracování
všech podkladů k podání žádosti na stavební úřad.
Kdo bude zajišťovat fyzický výkop?
- Na veřejném místě po vodoměrnou šachtu – odborná firma.
- U vlastníka nemovitosti – zajistí si vlastník sám (svépomocí, firma, ...)
Kdo mi vybuduje přípojku – od domu po vodoměrnou šachtu?
- Každý sám a na vlastní náklady.
Je nutné mít jednu šachtu na jeden vodoměr?
- ANO, pro jedno č. p. je zapotřebí mít jednu vodoměrnou šachtu s vodoměrem.
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Z jaké strany obce se začne?
- Harmonogram prací je umístěn na vývěsce obce vedle Komunitního centra a na webu obce
a bude pravidelně aktualizován. Může docházet k drobným změnám v závislosti např. na
počasí.
Z hlavního řadu se navrtávání na přípojku dělá ihned?
- Nejprve je nutné „natlakovat“ ukončenou část řádu a poté je možné řešit přípojku.
Budou vznikat uzávěry dopravy?
- Může docházet ke krátkodobým omezením v rámci výstavby.
Kdo bude provozovatelem nově budovaného vodovodu?
- Majitelem a zároveň i provozovatelem nového vodovodu bude Obec Kojátky. Vodné budete
platit obci.
Kolik budu platit za vodu?
- Cenu bude stanovovat zastupitelstvo obce Kojátky na základě nákladů za odkoupenou vodu
od VaK Vyškov.
Musím platit stočné, když budu platit vodné?
- ANO, stočné je úhrada za odvod a čištění odpadních vod. Vodné bude platba za dodávku
pitné vody.
Budu stočné platit podle odebrané vody – podle odečtu vodoměru?
- V současné době plyne v rámci dotace na kanalizaci desetiletá udržitelnost (2026). Po tuto
dobu bude stočné stanoveno jako doposud – směrným číslem a cenou stanovenou státním
fondem životního prostředí.
Kdy poteče voda?
- Předpokládáme leden 2022 v hlavním řádu.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů, mě neváhejte kontaktovat.
Mgr. Lenka Dolejší
starostka obce Kojátky
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