Podpora řešení likvidace splaškových vod v obytných domech nepodnikatelských subjektů
v obci Stružnice - 2. kolo registrace / podzim 2018
Vážení občané obce Stružnice,
naše obec na přelomu let 2014/2015 připravila ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností
(SVS) projekt podpory odkanalizování starších nemovitostí, které nesplňují současnou legislativu v oblasti
vypouštění odpadních vod. Jde o finanční podporu výstavby individuálních čistíren odpadních vod. Důvod
tohoto řešení byl v minulosti opakovaně vysvětlován, jeho genezi najdete např. na webových stránkách
obce www.obecstruznice.cz. Protože po skončení termínu registrace žádostí projevili zájem další majitelé
nemovitostí, schválilo zastupitelstvo obce Stružnice usnesením č. 2018-31-13 ze dne 6. 9. 2018 možnost
podání nových registrací za následujících podmínek (žádosti z prvního kola registrace v roce 2015
zůstávají v platnosti):
Dotčené subjekty:
- Rodinné domy trvale obydlené
- Bytové domy s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví
/ vše stav k 30. 9. 2018
- Rekreační objekty trvale obydlené
Výše podpory:
- Objekt s nejvýše 2 byty – max. 35 tisíc Kč, nejvýše však 50 % skutečných nákladů vč. DPH,
- Objekt s 3 až 8 byty – max. 45 tisíc Kč, nejvýše však 40 % skutečných nákladů vč. DPH,
- Objekt s 9 a více byty – max. 55 tisíc Kč, nejvýše však 30 % skutečných nákladů vč. DPH.
Za objekt je pro účel podpory považován jeden dům nebo skupina domů, které využívají společný systém
likvidace splaškových vod. Podpora se nebude týkat objektů, které již byly kolaudovány nebo měly být
kolaudovány podle platného vodního a stavebního zákona a novostaveb; rovněž nebude podporována
výstavba jímek k vyvážení.
Za uznatelné náklady se považují náklady na projekt, realizaci vlastního čistícího systému, přívodní potrubí
k systému a případné odpadní potrubí (vč. zemních prací), vše výhradně na pozemku žadatele.
Uznatelnými náklady nejsou správní a jiné poplatky, znalecké posudky, koupě pozemků, věcná břemena.
Pokud máte zájem v této věci spolupracovat s obcí Stružnice a v budoucnu žádat o finanční podporu obce,
vyplňte laskavě následující dotazník a předejte (zašlete) na OÚ Stružnice do 10. prosince 2018:
Příjmení a jméno zájemce (jméno právnické osoby) ………………………………………………
Kontaktní adresa (u právnické osoby vč. jména zástupce) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon(y) ………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………
Nemovitost k odkanalizování
Místní část (Bořetín, Jezvé, Stráž u Č. Lípy, Stružnice) …………………………………………….
Číslo popisné / evidenční ………………………
Rok kolaudace nemovitosti (nemáte-li podklady, odhad) ………………
Počet bytů / trvale hlášených osob v nemovitosti k 30. 9. 2018 …………bytů /………osob
Současné odkanalizování objektu (jímka - žumpa, septik, přímé vypouštění) ………………………………..
Parcelní číslo (čísla) dotčené(-á) výstavbou (předpoklad) ……………………………………………………
Předpokládaný rok realizace …………………………………………………..
Poznámka …………………………………………………………………………………………………………
Mám(e) zájem o řešení likvidace odpadních vod z výše uvedeného objektu v mém (našem) vlastnictví ve
spolupráci s Obcí Stružnice a Severočeskou vodárenskou společností, což potvrzuji (potvrzujeme)
podpisem (podpisy):
Ve ………………………… dne …………………

Podpis ……………………….

