DŮLEŽITÉ
INFORMACE
pro občany Týna nad Bečvou
Vážení spoluobčané,
došli jsme do realizační fáze stavby splaškové kanalizace
s výstavbou a napojením čistírny odpadních vod v obci Týn
nad Bečvou. V závěru roku 2021 jsme vysoutěžili realizační
stavební firmu a na přelomu roku i nutný technický dozor
investora s koordinací bezpečnosti práce na stavbě.
Financování stavby máme zajištěno ze zdrojů Ministerstva zemědělství ve výši 49 990 000 Kč a z investičního
úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 55 000 000 Kč se
splatností 18 let a s možností čerpání v délce 2 let od podpisu smlouvy s fixací úrokové sazby po dobu splácení úvěru.

Zhotovitel stavby:
„Společnost ARKO – COLAS – COMMODUM – TÝN“
zastoupena ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
Vídeňská 206, 619 00 Brno
Hlavní stavbyvedoucí Ing. Josef Šálek
Vysoutěžená cena stavby 108 900 003 Kč bez DPH, zde
jsme plátci daně.
Termín stavby 16 měsíců od předání staveniště a zahájení stavebních prací.

Zbylé finanční plnění budeme financovat z vlastních
zdrojů.
Mějme všichni trpělivost. Máme enormní zájem, aby
stavba proběhla kvalitně a časově co nejpříznivěji. Budeme se snažit, aby měl každý možnost se dostat ke svým
nemovitostem co nejkonfortněji, ale je jasné že obec bude
rozkopána, a ne vždy to bude úplně možné.
Ing. Antonín Ryšánek
hrdý starosta obce Týn nad Bečvou

Technický dozor investora a koordinace
bezpečnosti práce na stavbě:
Dozory a bezpečnost, s.r.o.,
Měník 14. 783 01 Bílá Lhota - Martin Wywial
Vysoutěžená cena služeb 1 536 300 Kč bez DPH, zde
jsme plátci daně.
Termín plnění: 3/2022–6/2023 – po dobu výstavby
kanalizace
Pokračování na další straně >>

Týn nad Bečvou - splašková kanalizace a ČOV
Situační výkres širších vztahů M 1: 10 000

Společnost sdružení „Společnost ARKO – COLAS –
- COMMODUM – TÝN“, která je zhotovitelem díla Týn
nad Bečvou – splašková kanalizace a ČOV, I. a II. etapa,
převezme staveniště v měsíci březen 2022. V rámci stavby
dojde k vybudování čistírny odpadních vod (ČOV), výstavbě gravitační kanalizace viz situační výkres, přípojek
veřejné části, dvou čerpacích stanic včetně výtlačných
potrubí, nutným přeložkám dešťové kanalizace a vedení
sdělovací kabeláže CETIN.
Zhotovitel začátkem dubna 2022 zahájí práce na jednotlivých stokách naší nové splaškové kanalizace. Zhotovitel
předpokládá zahájení prací následovně:

- na stoce B - od budoucí čistírny odpadních vod, přes
ulici Na Chodníku, do ulice Svobody,
- na stoce A-2, B-2 ulice Novosady,
- na stoce A ulice Lipnická- Záhorská.
Předpoklad stavby je do léta zprůjezdnit a dokončit úsek
Lipnická – Záhorská stoka A, ulici k návsi stoku A-2,
a ulici Novosady stoku B-2
Tyto popsané stoky a plné zprůjezdnění se předpokládá
do prázdnin 2022.
Práce na ostatních stokách budou plynule navazovat po
dokončení stok předchozích. Předpoklad stavby je uložit
veškeré hlavní stoky do prosince 2022.

Přípojky kanalizace
Po dokončení hlavních stok budou zhotovitelé realizovat
přípojky – veřejnou část, tj. část od hlavní stoky po revizní
šachtičku - RŠ, umístěnou na hranici pozemku.
Po provedení domovní RŠ bude tato zakreslena do takzvané karty přípojky, kde budeme potřebovat Vaši součinnost,
a to potvrzením správnosti umístění a hloubky. Zhotovitelé
budou RŠ umísťovat dle projektové dokumentace, v případě rozdílného požadavku na umístění a hloubku, je nutné
dopředu projednat se stavbyvedoucím, případně s TDS. Do
této RŠ se budete následně napojovat. Předpoklad napojení je po dokončení výstavby Čistírny odpadních vod v roce
2023. O možnosti napojování budete včas informováni.
Oprava povrchů dotčených výstavbou kanalizace bude
probíhat průběžně, ale finální oprava do původního stavu
se předpokládá na jaře roku 2023. Je to z důvodu nežádoucího sesedání výkopů a provádění přípojek veřejné části.
Dále upozorňujeme občany, že v současné době pracovníci
zhotovitele provádí v obci pasportizaci studní a rodinných
domů, které mohou být dotčeny výstavbou kanalizace.
Jedná se o zjištění stávajícího stavu objektů a studní, aby
v případě možných sporů při budování kanalizace mohlo

Schéma provedení
STAVBA / VLASTNÍK

dojít k řešení případných sporů. Žádáme občany, aby
umožnili pracovníkům zhotovitele provedení této pasportizace. Pokud neumožní provedení pasportizace na svých
pozemcích, nebude v případě sporů k jejich následným požadavkům přihlíženo.
V době, kdy si občané budou kopat a chystat své přípojky na soukromých pozemcích, budou v obci k dispozici
místní a s obcí spolupracující firmy, které mají s výkopy
a napojením inženýrských sítí zkušenosti a na které se
bude možné v případě potřeby obrátit.

Kontakty:
SKD – stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
Radek Špunar, Na Chodníku 347, Lipník nad Bečvou
T: 581 774 060, M: 602 528 934
Jan Plánka – zemní a výkopové práce
Svobody 33, Týn nad Bečvou
M: 603 494 332

Týn nad Bečvou - uzavírky
V současné době probíhá schvalování zvláštního užívání komunikací, aby práce mohly v avizovaném termínu
započít. Po vydání a upřesnění podmínek správce komunikace a IZS bude zhotovitelem aktualizován harmonogram prací, z něhož zjistíte přibližný postup navazujících
prací. Tento bude vyvěšen na nástěnce před úřadem a na
internetových stránkách obce.

Detail

Uzavírky:
4. 4. 2022 – 31. 7. 2022 částečná uzavírka silnic II/437,
III/43713 a III/43712 ulice Lipnická
4. 4. 2022 – 31. 2. 2022 částečná uzavírka silnice III/43712
ulice náves B. Smetany a ulice Svobody

Schéma

Schéma

Z důvodu výstavby kanalizace v obci a neprůjezdnosti některých ulic, žádáme o odstranění nepojízdných
vraků a překážek umístěných na těchto místních komunikacích.
S neprůjezdností mají také hlavně problém popeláři při vývozu odpadu a záchranné složky při zásahu.
Pokud tyto nepojízdné vraky a překážky nebudou odstraněny bude obec nucena přistoupit k razantnější
formě odstranění.

Komunální a tříděný odpad v obci Týn nad Bečvou
Již v roce 2020 spustila obec Týn nad Bečvou zásadní
změny ve svém odpadovém hospodářství. Domácnosti
dostaly možnost zapojit se do tzv. systému door to door
(tedy svozu tříděného odpadu přímo od jejich domů) a
zdarma si vyzvednout nádoby na plast (žluté popelnice)
o objemu 120 l nebo 240 l podle počtu obyvatel v domě.
Kontejnerová stání byla doplněna o nádoby na kovový
odpad a nádoby na jedlé oleje. Byly zakoupeny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Začátkem tohoto
roku obec rozšířila systém door to door o další nádoby,
tentokrát na papír (modré popelnice). Cílem všech těchto změn byla snaha zvýšit podíl vytříděné složky odpadů
a tím i snížit objem směsného komunálního odpadu.
Do systému door to door se zapojilo necelých 300 domácností. Největší zájem byl o nádoby na plast, které si
dosud vyzvedlo 289 domácností a nádoby na papír 261
domácností. Takto vysoký zájem nás těší a všem zapojeným domácnostem děkujeme.
Pro zhodnocení fungování nového systému porovnáváme data za rok 2019, 2020 a 2021. V roce 2019 jsme
společně vyprodukovali celkem 169,61 tun směsného
komunálního odpadu, což vychází zhruba na 201,92 kg
na každého obyvatele obce.
V roce 2020 jsme společně vyprodukovali celkem
158,19 tun směsného komunálního odpadu, což vychází
zhruba na 190,36 kg na každého obyvatele obce.
V roce 2021 jsme společně vyprodukovali celkem
197,87 tun směsného komunálního odpadu, což vychází zhruba na 240,13 kg na každého obyvatele obce.

Nový zákon o odpadech přitom počítá s tím, že u odpadu do limitu 200 kg na občana je poplatek za uložení
v částce 500 Kč za tunu, odpad nad tímto limitem pak
800 Kč za tunu (pro letošní rok je limit 190 kg a částka
900 Kč, pro další rok je limit 180 kg a částka 1 000 Kč). To
je jeden z důvodů, proč je třeba do budoucna neustále
snižovat objem směsného komunálního odpadu.
Klasik by řekl, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
K takové realitě je však ještě daleko, a tak je třeba usilovat o každoroční snižování množství odpadů. Dařilo se
nám jej výrazně lépe třídit. Nárůst vytříděného papíru
poznáme až v letošním roce. V absolutních hodnotách
jde o nárůst v roce 2021 o 18,01 tun bioodpadu, o 11,18 tun
plastů a o 0,13 tun jedlých olejů. Došlo ale i ke zvýšení
komunálního odpadu o 39,68 tun, kde nás nárust netěší
a je potřeba se snažit o snížení.
Ve finančním porovnání to znamená:
Obec uhradila v roce 2019 celkem za odpady 727 478,39 Kč,
za tříděný odpad obdržela 92 223,00 Kč.
V roce 2020 uhradila za odpady celkem 788 811,34 Kč,
za tříděný odpad obdržela 163 868,50 Kč.
V roce 2021 uhradila za odpady celkem 973 317,49 Kč,
za tříděný odpad obdržela 260 062,42 Kč.
Přejme si tedy, abychom společně nalezli ekonomicky
i ekologicky vhodná řešení, jakým způsobem zbytkový,
nerecyklovatelný odpad v budoucnu likvidovat.

Vždy je lepší třídit hůře, jak netřídit vůbec.

Měsíc duben - ukliďme Týn nad Bečvou
2. 4. 2022

Uspořádání akce „Ukliďme česko – ukliďme Týn nad Bečvou“. Pořadatelem je Bc. Pavel Procházka
za MHJ HS Týn nad Bečvou ve spolupráci s Obcí Týn nad Bečvou. Sraz je před Muzeem Bedřicha
Smetany v 8:30 hodin. Pro účastníky bude přichystáno malé občerstvení.

2. 4. – 3. 4. 2022

Sběr velkoobjemového odpadu – umístění kontejnerů bude upřesněno

23. 4. 2022

Sběr nebezpečného odpadu - kontejner bude přistaven před OÚ v době 12:15 – 13:00

Sběr železného šrotu – termín bude upřesněn
Větve a velké klestí je možné odvést na současné spáleniště za točnu směrem k řece Bečvě na konci obce. Pokud
je odváženo autem, je potřeba si na obecním úřadě vyřídit povolení k vjezdu.

Obecní úřad Týn nad Bečvou
Kontakty
Ing. Antonín Ryšánek
Starosta obce
Tel: 792 308 986
E-mail: starosta@tynnadbecvou.cz

Jindřich Viliš
Velitel zásahové jednotky SDH obce Týn n.B.
Tel: 605 408 768
E-mail: JindrichVilis@seznam.cz

Ing. Vojtech Hanudeľ
Místostarosta obce
Tel: 720 428 503
E-mail: mistostarosta@tynnadbecvou.cz

Ing. Lenka Možíšková
Účetní, správce rozpočtu
Tel: 581 797 077
E-mail: lenka.moziskova@tynnadbecvou.cz

Zdeňka Mikulíková, Kateřina Sukopová
Administrativní pracovnice
Tel: 581 797 077

Obecní úřad podatelna:
E-mail: obec@tynnadbecvou.cz
Datová chránka: 77ibvpt

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
úřad pro veřejnost uzavřen
8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
úřad pro veřejnost uzavřen
úřad pro veřejnost uzavřen

