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Souhrn problematiky
Publikace je cílena na potřeby obcí, v jejichž zájmovém území vznikají odpadní vody v jednotkách
nepřevyšujících 2 000 ekvivalentních obyvatel. Tyto obce samozřejmě nedisponují početným zastupitelstvem,
vesměs ani potřebným odborným technickým zázemím. I v těchto obcích bývá obecní zastupitelstvo postaveno před
stejné či obdobné problémy jako magistráty velkých měst.
Publikace si proto klade za cíl koncentrovanou formou přinést co nejucelenější přehled odborných,
legislativních a technických informací týkajících se problematiky odkanalizování malých aglomerací s
příměstskou a venkovskou zástavbou. Přichází tedy s informacemi o tom, jak začít s přípravou akcí a kde hledat
finanční zdroje, a ve snaze podat základní technické aspekty za účelem napomoci obecní samosprávě při jejím
rozhodování.
Příručka je členěna do následujících kapitol:
- Právní rámec (Obecná struktura legislativy ve vodním hospodářství ČR),
- Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje,
- Charakter zástavby obcí do 2 000 EO (ekvivalentní obyvatel),
- Množství a jakost odpadních vod, jejich producenti,
- Koncepce a konstrukční principy odvodnění urbanizovaných území,
- Postup při návrhu kanalizací v rámci odvodnění urbanizovaných území,
- Kategorie ČOV do 2 000 EO, Postup při návrhu ČOV, Zásady provozování kanalizací a ČOV,
- Průvodce rozhodovacím procesem,Ekonomická rozvaha pro varianty řešení.
Motivem k vyřešení zneškodňování odpadních vod v malých obcích nemusejí být jen striktní předpisy, rozhodnutí a
limity. Obce a občané v nich chtějí žít jako většina lidí ČR žijících ve větších sídlech, i menší obce mají zájem se
rozvíjet. Tato vůle je rozhodujícím momentem v životě obce a rozvoj infrastruktury v oblasti zneškodňování
odpadních vod je nutnou podmínkou. Investoři hledají pozemky pro svoje aktivity s maximální mírou
zasíťování. Neexistence kanalizace a nevyřešený problém odpadních vod potenciální investory
nepřitahuje. Tuto skutečnost si malé obce již dobře uvědomují a tato publikace by jim měla pomoci jejich nelehkou
situaci řešit.
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