Podpora řešení likvidace splaškových vod v obytných domech
nepodnikatelských subjektů v obci Stružnice
Vážení občané obce Stružnice,
jak jste se v minulých letech mohli dozvídat při jednáních zastupitelstva, při čtení zápisů z nich,
z Regionálního zpravodaje i Vašeho oslovení projektantem, obec Stružnice připravovala od
skončení plynofikace výstavbu centrálního systému likvidace splaškových vod v obci. Stručně:
pokud jste této věci věnovali pozornost, pak víte, že jako jediný technicky i nákladově reálný
systém vyšlo v obou pořízených studiích stejné řešení, tj. tlaková kanalizace s výtlakem na čistírnu
odpadních vod v České Lípě. S tímto zadáním následně projektant zpracoval dokumentaci,
projednal s příslušnými orgány atd.
Výsledkem je, že obec Stružnice má vydané územní rozhodnutí na tlakovou kanalizaci vč. výtlaku
na čistírnu. Logicky mělo následovat zpracování stavební dokumentace, výběrová řízení na
zhotovitele a budoucího provozovatele, získání dotace, výstavba kanalizace a její zprovoznění.
Při všech jednáních v posledním cca roce a třičtvrtě na téma připojení na čistírnu v České Lípě,
převzetí systému vč. domovních čerpacích stanic Severočeskou vodárenskou společností (SVS),
provozování Severočeskými vodovody a kanalizacemi (SčVK) atd. atd. bylo hlavním úkolem
zafinancování stavby (cca 80 mil. Kč). Stavby toho typu se realizují s využitím prostředků EU. Ta
se však odmítá dotačně podílet na projektech, na nichž participují společnosti s dlouhodobými
kontrakty; v našem případě jde o smlouvu do roku 2020 mezi vlastníkem struktury Severočeskou
vodárenskou společností a jejím provozovatelem (SčVK). V některých obcích lze tento požadavek
vhodným způsobem řešit („obejít“), ve Stružnici to ale nepůjde. Vysvětlení celé situace v písemné
podobě by bylo rozsáhlé, pokud bude mít někdo zájem, rád mu vše (znovu) osobně objasním.
Zastupitelstvo obce bylo se situací seznámeno na podzim roku 2013, pověřilo však starostu ještě
dalšími jednáními. Tato jednání bohužel stav potvrdila, včetně jednání na ministerské úrovni.
Pokračování na další straně 
Pokud máte zájem o spolupráci, dotazník zde a na další straně laskavě vyplňte, oddělte
a do 17. února 2015 odevzdejte na OÚ Stružnice

 --------------------  --------------------  -------------------Příjmení a jméno
zájemce
(jméno právnické osoby):
Kontaktní adresa
(a jméno zástupce
u právnické osoby):

Kontaktní telefon(y):

E-mail:

Nemovitost k odkanalizování:
-

místní část obce
(zvýrazněte platné)

Stružnice

Jezvé

-

číslo
(zvýrazněte, doplňte)

popisné / evidenční

Stráž u Č. L.

Bořetín

Vzhledem k potřebě řešit situaci hlavně u starších nemovitostí, kde se často vypouštějí odpadní
vody v rozporu s platným vodním zákonem, vedení obce ve spolupráci s generálním ředitelem
SVS Ing. Špičákem začalo připravovat jiné řešení.
Tím je podpora vlastníků jednotlivých nemovitostí, aby buď stávající způsob doplnili tak, aby
splňoval současné legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných vod, nebo vybudovali systém
čištění příp. jímku nové.
Dotčené subjekty:
- Rodinné domy trvale obydlené
- Bytové domy s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví
- Rekreační objekty trvalé obydlené
Vše stav k 1. 1. 2015. U rekreačních objektů, ve kterých nebyl k uvedenému datu trvale nikdo
přihlášen, bude zvažována podpora v případném dalším kole akce.
Výše podpory:
- Objekt s nejvýše 3 byty – max. 35 tisíc Kč, nejvýše však 50 % skutečných nákladů vč. DPH,
- Objekt s 3 až 8 byty – max. 40 tisíc, nejvýše však 40 % skutečných nákladů vč. DPH,
- Objekt s 9 a více byty – max. 45 tisíc, 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 netýkat objektů, které již byly kolaudovány
nebo měly být kolaudovány podle platného vodního a stavebního zákona a novostaveb.
Za uznatelné náklady se považují náklady na projekt, realizaci vlastního čistícího nebo
akumulačního 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.
Berte prosím tento dotazník jako mapování zájmu obyvatel obce Stružnice, zde navržené
podmínky spolupráce jako předběžné a nezávazné. Po vyhodnocení zastupitelstvem obce budete
o výsledku informováni.
Ve Stružnici 30. ledna 2015
Ing. Jan Mečíř, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rok kolaudace nemovitosti (u starších
objektů odhad)

-

současný způsob
odkanalizování objektu

-

parcelní číslo (čísla)
dotčené(-á) výstavbou

-

předpokládaný způsob
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(stav k 1. 1. 2015)
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druh ……….. ….

přímé
vypouštění
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s dočištěním

čistírna
druh …………….

jiný způsob

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
Podpis

/

Datum

