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Vážení spoluobčané,
s radostí Vás chci informovat o zdárném postupu 
stavby přivaděče vody Lounín – Koněprusy. 
Stavební práce nyní probíhají v Louníně a zatím 
se vše jeví, že do konce měsíce bude stavba 
dokončena. Předpokládáme, že do konce roku 
bude stavba i zkolaudována a legalizována ve 
smyslu zanesení věcného břemene našeho 
přivaděče na pozemky,  kudy vede trasa. Znamená 
to konec jedné velmi náročné etapy na cestě za vodou pro Koněprusy a v nedaleké 
budoucnosti  také pro Bítov. A jak to tak  v životě bývá, čeká nás etapa další a neméně 
náročná. V této fi nální etapě musíme přivaděč vody propojit s naším obecním stále 
ještě „suchovodem“. To znamená provést tlakovou zkoušku těsnosti potrubí, osazení 
vodoměrů a nastavení provozu. V této fi nální části bude záležet i na Vás, občanech a 
majitelích nemovitostí, kteří se budou chtít k obecnímu vodovodu připojit. Čeká nás 
ještě celá řada jednání a podpis několika důležitých dokumentů – dohoda o propojení 
našeho vodovodu s vodárenskou soustavou obce Tmaň, smlouva o dodávce vody s VaK 
Beroun, smlouva o poskytnutí služeb souvisejících s provozováním vodovodu s VaK 
Beroun a v neposlední řadě uzavření smluv s Vámi, koncovými odběrateli vody.
Připravujeme i podklady pro avizované setkání občanů Koněprus a Bítova, kde 
představíme kromě kalkulací cen vodného a stočného i modelové situace připojení 
nemovitostí k vodovodu a kanalizaci. O termínu setkání budete informování 
dostatečně dopředu nejen Hlášením rozhlasu, ale i pozvánkou do schránky. Je důležité, 
aby se prodiskutovalo a vysvětlilo vše související se spuštěním a provozováním naší 
vodárenské infrastruktury včas a v klidu.
Termín spuštění dodávek vody tedy závisí na dokončení výše uvedených záležitostí, 
předpokládáme, že oproti slibovanému termínu – konec tohoto roku – se odchýlíme 
jen o 2-3 měsíce a na jaře 2022 bude vše v provozu ke spokojenosti nás všech.
V této souvislosti, věnujte prosím pozornost i informaci o zákonné povinnosti majitele 
nemovitosti, která není připojena k obecní kanalizaci, dokládat ekologickou likvidaci 
svých odpadních vod. Více info dále ve Zpravodaji.

S přáním krásných podzimních dnů
Stanislava Králová, místostarostka obce Koněprusy
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Ne všechny věci se daří podle plánu a našich přání, takže jsme bohužel museli
zrušit investiční akci Rekonstrukce místní komunikace před školou. Důvodů pro 
zrušení akce a vrácení dotace MMR bylo hned několik. Ten nejdůležitější důvod byl 
fakt, že technické řešení  bylo nevyhovující a změna technického řešení by znamenala 
problém nejen při proplácení dotace, ale vznikla by tady další stavba nebo „kauza“ 
podobná rekonstrukci místní komunikace za školou, která by mohla vzbuzovat 
oprávněné emoce občanů. Neméně důležitý byl i fakt, že pro obecní rozpočet by toto 
nevyhovující řešení  znamenalo 1,1 mil spoluúčasti obce oproti plánované 300tis 
spoluúčasti  (nižší dotace, vyšší ceny stavby). Rozhodli jsme se tedy zadat zpracování 
nové projektové dokumentace, zažádat o stavební povolení a vysoutěžit znovu 
zhotovitele. Samozřejmě budeme aktivně hledat vhodný dotační titul. Uvědomujeme 
si dlouhodobě nevyhovující stav této komunikace a pokud nebude dotace, budeme 
hledat vlastní zdroje tak, aby se komunikace v příštím roce zrekonstruovala. Náklady 
na rekonstrukci komunikace tak budou samozřejmě zahrnuty i v rozpočtu roku 
2022. Děkujeme za pochopení a trpělivost hlavně občany, žijící v domech okolo této 
komunikace. Děláme nyní vše pro to, aby alespoň ty největší výtluky byly do začátku 
zimy vyplněny asfaltem.

Poslední důležitá novinka je vstup obce do Dobrovolného svazku obcí Poberounské 
odpady. Tento svazek 18 obcí byl vytvořen za účelem řešení odpadového hospodářství. 
Téma odpadů je dlouhodobě velmi problematické – ceny služeb skokově meziročně 
vzrůstají a kvalita služeb od firmy AVE klesá. Trend je podpořen i novým zákonem o 
odpadech, kde je tlak na postupné snižování objemu komunálního odpadu v obcích.  
Každá obec má určen objem komunálního odpadu, který je státem cenově zvýhodněn a 
který každoročně klesá, aby se podpořilo třídění odpadů, které snad někdy v budoucnu 
bude možné ekologicky likvidovat. Komunální objem obce nad státem určený objem 
je o cca 40% dražší.
Na platformě Dobrovolného svazku obcí vznikne firma POBERO s.r.o., která bude 
provozovat všechny služby odpadového hospodářství zúčastněných obcí. Cílem jsou 
lepší ceny a služby obcím, i nezávislost na monopolu velkých odpadových firem.
Na konci října proběhne první členská schůze DSO Poberounské odpady, kde se začnou 
řešit a nastavovat vhodné modely služeb. Jakmile budou konkrétní výstupy, budeme 
Vás informovat.

Rekonstrukce místní komunikace před školou S. Králová

Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady S. Králová
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Novelizace vodního zákona a povinností majitelů nemovitostí 
nepřipojených ke splaškové kanalizaci

L. Trögler

Od 1.1.2021 vstoupilo v účinnost nové znění 
§ 38 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon), vzniklé novelizací vodního zákona 
čl. I bodem 27 zákona č. 113/2018 Sb.
Touto úpravou došlo k zpřesnění požadavků 
na užívání bezodtokových jímek sloužících 
k akumulaci odpadních vod, a na 
zneškodňování obsahu jímky.

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a předložit doklady o odvozu 
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let  (od účinnosti ustanovení 
zákona). Odvoz může provádět pouze osoba oprávněná podle živnostenského zákona a 
ta je povinna tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze 
kterého bude patrno:

- jméno toho kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce
- lokalizace jímky
- množství odvezených odpadních vod
- datum odvozu
- název oprávněné osoby, která odpadní vodu odvezla
- název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny

Doklady o vývozu odpadních vod jsou majitelé nemovitostí povinni uchovávat a na 
vyžádání poskytnout Vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí. 
Nepředložení dokladů je považováno za přestupek dle § 116 odst. 1 písm. k), za který 
může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč, pro fyzickou osobu. Pro právnickou nebo 
fyzickou podnikající osobu je pak výše pokuty dle § 125a odst. 1 písm. l) až do 100 000 Kč.

Cílem novelizace zákona je snížit riziko znečištění povrchových a podzemních vod 
nesprávným provozem jímek (přepady do dešťové kanalizace, vypouštění do povrchových 
vod,  trativody do půdy, rozstřik na zemědělskou půdu).

Tato informace platí nejen pro majitele nemovitostí v Koněprusech, kteří dosud nejsou 
připojeni, ale i pro  místní část Bítov, kde zatím není vybudovaná splašková kanalizace.
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Kontejner na BIO odpad
- kontejner bude přistaven před školou již v 
pátek 29.10 a ponechán do pondělí

Kontejner na směsný komunální odpad
- kontejner bude přistaven také v 
pátek 5.11 a rovněž ponechán do pondělí.
- v Bítově u autobusové zastávky

Kontejner na Nebezpečný odpad
- 13.11. od 11.30 - 12.30 hodin před 
školou. Možnost přivést i pneumatiky

Velkokapacitní kontejnery J. Čampulová

Vím, že s vyvážením některých kontejnerů z našich sběrných obecních míst je také 
někdy problém, ale ani se moc nelepší někteří naši spoluobčané, kteří na sběrná místa 
odkládají, co tam opravdu nepatří. 
Objevila se tam popelnice, velká , těžká bedna s rozbitým sklem,/zřejmě autoskla/, sklo, 
které neprojde otvorem bývá často odloženo, často jen tak odložené pytle s nejrůznějším 
odpadem…….
Do BIO kontejneru by bylo dobré větší větve roztříhat a dbát na pořádek kolem kontej-
nerů.
Pak by naše sběrná místa vypadala určitě lépe.

Několik vět na téma: On to někdo uklidí J. Čampulová
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23. 10.   Koněpruské posvícení – spolek – viz plakátek
28.10.    Lampionový průvod -  obec, viz. plakátek
13. 11.    Setkání se sv. Martinem – spolek
5. 12.     Vítání občánků a odpoledne pro důchodce -obec                                                                                                                    
25. 12.   Vánoční  bohoslužba
2. 1.       Tradiční pochod Katky a Vlasty po okolí Koněprus - spolek

13.11. Setkání se sv. Martinem – od 15.00 hodin v KC 
Děti si vyrobí Svatomartinskou lucerničku , vyslechnou příběh o sv. Martinovi, po 
setmění se vydají naproti sv. Martinovi, odměnou jim bude „poklad“ se svatomartin-
skými rohlíčky. Teplé občerstvení pro děti i dospěláky bude zajištěno.

5.12. Vítání občánků a odpoledne pro důchodce – od 15.00 hodin
Vystoupením malých mažoretek Hvězdiček po vedením Dany Raškové
a sester Havlových – Ester Havlová a Marie Joukl

Zda plánované akce proběhnou, tak jak si představujeme, záleží na přijatých hygie-
nických opatřeních v době konání akce.

Kulturní a jiné akce do konce kalendářního roku J. Čampulová
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Děkujeme všem za skvělou volební účast, která byla neuvěřitelných 75 %. 

Naši Jubilanti

                          22.9. oslavil pan Václav Melichar 83. narozeniny. 

Jemu i  i Vám všem, kteří jste v letošním roce oslavili, či ještě vás narozeniny 
čekají, přejeme hodně zdraví a štěstí.                                                                                                   
                                     

J. Čampulová
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Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
sazba: Barbara Čermáková     foto: L. Trögler, L. Kašička a další

vedoucí vydání: Jarka Čampulová              e-mail: redakce@koneprusy.cz

Přejeme Vám krásné prožití podzimu




