VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE LOUŽNICE A MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ V OBCI.
Věnujte prosím náležitou pozornost této informaci !!
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR „Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory“ na
„Domovní čistírny odpadních vod“.
Cílem „Výzvy“ je prevence či omezení znečištění podzemních vod prostřednictvím
realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě „Domovních
čistíren odpadních vod“ (DČOV), pro budovy využívané k trvalému rodinnému
bydlení (zejména rodinné a bytové domy, objekty v majetku obce) v oblastech, kde není
z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti
zakončené ČOV.
Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:





Kapacita DČOV 1-5 osob: 100 tis Kč
Kapacita DČOV 6-15 osob: 170 tis Kč
Kapacita DČOV 16-50 osob: 240 tis Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých nákladů.
Důležitá informace k této „Výzvě“ je skutečnost, že žadatelem a příjemcem dotace je
obec, tzn., že obec bude vyřizovat veškeré náležitosti k získání podpory
(projektová dokumentace, zadávací dokumentace, pořízení ČOV, instalace a
zprovoznění, monitoring). Udržitelnost tohoto projektu je 10 let. Veškeré podrobné
informace, otázky a odpovědi o dotaci budou upřesněny na obecním úřadě, kdy bude
svolána schůzka pro všechny zájemce.
Dovolujeme si upozornit v této souvislosti, že zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, nám
ukládá povinnost chránit povrchové a podzemní vody. Rovněž tak vlastníkům
nemovitostí, kteří mají bezodtokové jímky, nařizuje povinnost zajistit jejich
zneškodnění tak, aby neohrozil povrchové či podzemní vody, kdo vypouští je
povinen činit tak pouze dle podmínek stanovených vodoprávním úřadem. Obecní úřad
na základě tohoto zákona bude striktně vyžadovat doklad o likvidaci odpadu.
Je tedy na každém z nás, jak bude přistupovat k ochraně životního prostředí a k ochraně
svého majetku.
Co to pro nás znamená:
 Máme možnost vyřešit letitý problém
 Omezené prostředky vyžadují rychlou reakci
 Tato příležitost se již za těchto podmínek nemusí opakovat
Postup realizace
 Zjištění zájmu občanů, pokud bude potřebný počet žadatelů, následují další kroky:
 Informativní schůzka pro zájemce. Termín a čas bude včas upřesněn.
 Výběrové řízení na tvorbu projektové dokumentace
 Tvorba podkladů pro podání žádosti
 Podání žádosti





Rozhodnutí o (ne)přidělení prostředků
Výběrové řízení na realizaci projektu
Vlastní realizace

Žádáme všechny vlastníky nemovitosti o vyplnění přiloženého dotazníku a doručení
na obecní úřad,

nejpozději však do pondělí 15. 6. 2019

Žádost o vyplnění dotazníku platí i pro ty, kteří již ČOV provozují, případně se projektu
nemají zájem zúčastnit.

----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAZNÍK
Vlastník nemovitosti - (jednající zástupce)
…………………………………………………………………………………………….……. Adresa
nemovitosti/korespondenční(je-li jiná)
…………………………………………………………………………………………………..
Kontakt - telefon : ……………………… e-mail: ……………………………………………
Počet osob trvale obývajících nemovitost

Mám domovní čističku odpadních vod

………………

�� ano

ne

Současný způsob likvidace odpadních vod ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Mám zájem o dotaci na DČOV

�� ano

ne

Upozornění:
U nemovitostí, které nebudou využívat DČOV, bude obecní úřad na základě
zákona č. 254/2001 Sb. striktně vyžadovat doklad o likvidaci odpadních vod.

Podpis

……………………………..

