Rekonstrukce rozvodu elektriny v obci.
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Vážení spoluobčané,
naše obec obdržela od společnosti EON nabídku na kompletní rekonstrukci rozvodů nízkého napětí
v obci Zakřany. Hlavním důvodem je, podle informací EONu, velmi neutěšený současný stav. Rozvod
elektrické energie byl v naší obci proveden v roce 1929. V roce 1960 proběhla částečná rekonstrukce.
Od té doby je stav neměnný a provádí se pouze udržování. Hlavně pokud jde o sloupy, jejichž
životnost je dávno u konce a mnohé z nich drží pouze dráty na nich umístěné. Dalším problémem je
nízká průchodnost drátů – zvyšování odběru el. energie již dále není možné.
Společnost EON, provádí každoročně v několika obcích kompletní rekonstrukci rozvodů (v okolí je to
např. část Zbýšova nebo část obce Březník).
EON nás oslovil s nabídkou kompletní rekonstrukce celého rozvodu v obci. Cena této investice je na
dnešní dobu neuvěřitelných asi 16 mil. korun, plně z rozpočtu EON. Případná realizace by probíhala
pravděpodobně v roce 2015 a 2016.
Na první pohled to zní velice lákavě, ale nese to sebou i značné problémy. Věřte, že naše
rozhodování, zda tuto nabídku přijmout, nebylo vůbec jednoduché a trvalo téměř dva měsíce, kdy
jsme se snažili získat maximum informací.
Nakonec se všichni zastupitelé jednomyslně rozhodli a dali souhlas k zahájení projektování této
akce.
O tom zda skutečně bude akce realizována, rozhodnete v konečném důsledku Vy, jak bude
vysvětleno v dalším textu, kde bychom Vás rádi velmi podrobně informovali o všech výhodách i
nevýhodách realizace tohoto projektu.

1. Výhody realizace






Obec získá nový rozvod elektrické energie, který vyřeší případné problémy na mnoho desítek
let dopředu.
Z obce zmizí všechny sloupy a nadzemní vedení – rozhodně to bude znamenat daleko hezčí
prostředí. Obec „zkrásní“.
Využijeme nabídku financování od společnosti EON, která se asi nebude v budoucnosti
v takovéto míře opakovat.
Nezahodíme investici do budoucnosti, kterou využijí převážně naše děti a rodiny, které tu
budou žít v dalších letech.
Nové veřejné osvětlení s úspornými světly – roční úspora několika desítek tisíc korun za
elektřinu.

2. Problémy s realizací spojené










Do každé nemovitosti se bude muset přivést nový přívod zemí. Znamená to zásahy do
stávajícího přívodu, nejčastěji do fasády, vjezdu, předzahrádky, apod.
Zde se právě projeví Vaše rozhodovací slovo. Projektanti navštíví KAŽDOU nemovitost a
každému navrhnou optimální řešení připojení jeho domu. Každý majitel nemovitosti musí
podepsat souhlas s realizací.
Při tomto úkonu má každý možnost se vyjádřit podle vlastního uvážení.
Kompletní přepojení bude provádět a hradit EON !!! Uvede Vám na vlastní náklady vše do
původního stavu. Z vlastní kapsy nebudete platit vůbec nic.
V oblasti hlavní silnice se předpokládá uložení nového vedení pod chodník. Z toho plyne, že
stávající opravené chodníky se budou muset rozebrat a po uložení kabelů opět položit. Vše
kompletně na náklady EONu.
V oblasti místních komunikací (hlavně Křiby, Drahy, Nové domky) by ovšem musel být rozvod
umístěn do nových vozovek. Znamená to vyřezání pruhu, výkop, položení kabelu a uvedení
do původního stavu. Tady se nám rozhodovalo obzvláště těžko, protože si uvědomujeme,
kolik úsilí to stálo vybudovat tyto komunikace z obecních prostředků. Je třeba si říct, že už to
nikdy nebude 100% stejné jako před rozkopáním.
Vybudování nového veřejného osvětlení. Toto už bude muset hradit obec. Podmínkou
našeho souhlasu je umožnění tzv. přípolože kabelů – rozvod kabelů pro veř. osvětlení by se
přidal k rozvodům EONu. EON tuto podmínku přijal s tím, že pouze v místech, kde už přípolož
nebude možná a bude nutné výkop rozšířit, bude toto rozšíření hradit obec.
Náš odhad na náklady nového VO je kolem 4,5 mil. korun. Obec by to financovala
krátkodobým úvěrem.
Obecní rozhlas – podobně jako v případě veř. osvětlení. Musí být součástí celé realizace. Zde
už náklady nejsou tak vysoké, odhadujeme do 0,5 mil. korun.
Kabelová televize – toto je asi největší neznámá tohoto projektu. V této chvíli nevíme, kolik
bude stát přeložení kabelových rozvodů, protože jejich umístění spolu s kabely EONu je
problematické. Hledají se alternativní řešení. Budeme dělat vše pro to, aby kabelovka zůstala
zachována a přístupná všem jako doposud. Je třeba ale seriózně upozornit i na možnost, že
pokud by náklady na zachování byly neúměrně vysoké, že by se musel provoz kabelovky
ukončit. Znovu opakuji, že vzhledem k dosavadním investicím do kabelovky a její konečně
solidní kvalitě, je naší prioritou, pokud to bude alespoň trochu možné, kabelovku zachovat.

Pokud bychom rekonstrukci odmítli, je třeba říct, že o dodávku el.energie určitě nepřijdeme, ale
stávající neutěšená síť se bude dále „flikovat a lepit“. Je to starost a povinnost EONu. A musíme také
počítat s tím, že oprav a výpadků bude asi přibývat.
Časem také jednou dojde k tomu, že se rekonstrukce bude muset udělat každopádně, ale podmínky
už nemusí být tak výhodné.
Co říci závěrem? Shrnu nejdůležitější informace:
 K realizaci se musí vyjádřit každý majitel nemovitosti.
 Současný stav je velmi nepříznivý, ale není katastrofální. Můžeme s ním přežívat ještě další
roky. Ale měli bychom myslet na budoucnost, na ty, kdo tu budou bydlet po nás (většinou
naše děti a jejich rodiny).
 Realizace bude znamenat určitá omezení pro každého z nás - nové připojení nemovitosti,
časově omezené průjezdy obcí, uzavření komunikací, apod.
Další informace budou postupně zveřejňovány na veřejných zasedáních a na www.zakrany.cz.
Zastupitelé obce Zakřany

