ANKETA – DOTACE NA DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (pro rodinné domy a byty)
Vážení spoluobčané
Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme možnost zajištění připojení jednotlivých nemovitostí
na společnou obecní kanalizaci, která by byla zakončena centrální čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV),
nabízíme vám zajištění podání společné žádosti o dotaci na pořízení domovních čistíren odpadních vod k vašim
nemovitostem.
Ministerstvo životního prostředí (resp. Státní fond životního prostředí) dne 1. 11. 2016 vyhlásilo výzvu
pro předkládání žádostí na poskytnutí dotací na domovní ČOV v oblastech, kde není ve výhledu možnost
připojení nemovitostí na kanalizaci zakončenou centrální ČOV. Žádost za všechny občany a následně také
oprávněným příjemcem dotace může být obec. Ta se v tomto případě také stává hlavním garantem a zaštiťuje
všechny případné zájemce ve svém katastru. Občan sám za sebe v této výzvě žádat nemůže.
Obec jako žadatel zajistí veškeré potřebné náležitosti
Tzn. zpracování žádosti a související dokumentace, zajištění stavebních prací, výběr dodavatele technologií
(po konzultaci s občany), zajištění servisu (ne provozu) všech ČOV po dobu 10 let atd. Maximální výše
dotace je 80 % ze způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat do 30.11.2017 nebo do vyčerpání uvolněných
financí ministerstvem. Vlastní realizace akce je do konce roku 2020
Více informací naleznete na stránkách obce (www.obeckruh.cz) a na stránkách SFŽP ČR
(https://www.sfzp.cz/sekce/851/k-vyzve-11-2016). Odkaz na výzvu včetně tohoto dopisu najdete i na webu obce
Kruh v rubrice aktuality. V případě nejasností můžete volat na telefonní číslo 606280856. Berme to tak, že stát
chce pomoci lokalitám, kde není možné z různých důvodů zajistit vypouštění OV podle platné legislativy – např.
v našem případě nemáme již zmiňovanou kanalizaci zakončenou centrální ČOV.
Po roce 2022 bude novelizován zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), podle této novelizace
se budou upravovat a především zpřísňovat podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových
i podzemních. Tyto podmínky budou platné pro všechny znečišťovatele – tedy pro každého z nás. Nyní je tak
jedinečná šance pro všechny, jak se na tuto novelizaci připravit a za pomoci dotace zajistit pro jednotlivé
nemovitosti řádné předčištění vypouštěných odpadních vod.Taková nabídka se nemusí už nikdy opakovat !
Pro koho je dotace určena – v obci, která se chce do výzvy zapojit, musí projevit zájem minimálně 30 %
obyvatel (v našich podmínkách to znamená přibližně 160 občanů). Jelikož již mnoho z nás má domovní ČOV, je
zapotřebí, aby se zapojilo co nejvíce občanů. Mohou se zapojit i ti, kteří mají septiky s filtrem, protože jejich
zařízení nemají takovou účinnost při čištění OV jako ČOV a v současné době už můžou být na hranici své
životnosti. Dotčená nemovitost musí splňovat další podmínky (musí se jednat o  1. objekt určený k trvalému
bydlení, tj. rodinný dům, kde je minimálně jeden občan přihlášen k trvalému pobytu  2. objekt určený pro
rodinnou rekreaci, kde je přihlášen jeden občan k trvalému pobytu  3. bytové domy s více jak čtyřmi
bytovými jednotkami).
Před potvrzením Vašeho zájmu zvažte laskavě všechny plusy i mínusy zařízení, finanční náklady
potřebné k provozu zařízení po celou dobu provozu i Vaše povinnosti při udržování jeho řádného
provozu. Každá ČOV potřebuje elektrickou energii, potřebné bakterie pro udržení funkce a pravidelný
vývoz usazeného sedimentu na Čistírnu odpadních vod. Nejen tyto náklady potom bude hradit majitel
nemovitosti. NECHCEME A ANI VÁS NEMŮŽEME do této investice nutit, považujeme však za naší
povinnost Vás o této nabídce státu informovat. Před podáním žádosti bude sepsána s každým zájemcem
smlouva, odstoupení od ní by bylo pro žadatele o dotaci (v tomto případě obec) hodně velký problém,
mohlo by potom dojít k neplnění podmínek výzvy a obec by musela zaplatit velkou sankci, případně
vracet i dotační peníze. Jednou z podmínek ve výzvě je, že funkční a odpovídající provoz domovní ČOV
musí být dodržen po dobu 10 let od jeho kolaudace. Proto Vás žádáme o zvážení všech pro a proti než
podpisem potvrdíte Váš zájem o ČOV.

Prosíme všechny občany o vyplnění níže uvedené ankety a její předání na obecní úřad nejpozději
do 20.2.2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení: ............................................................................Telefon: .........................................
Číslo popisné nemovitosti: ................................... Počet trvale žijících obyvatel: .................................
Mám závazný zájem zúčastnit se výzvy o dotaci na domovní ČOV:ANO / NE (odpověď zakroužkujte)

