
Vážení občané,  

 

obec Hraběšice má možnost požádat o dotaci na domácí čistírny odpadních vod (DČOV) pro své 

obyvatele.  Jednalo by se o malé rodinné čistírny pro jednotlivé domy z dotačního programu MŽP ČR výzva 

12/2019.  

 Vzhledem k tomu, že se blíží doba, kdy bude povinné mít čistírnu odpadních vod v každé 

domácnosti nebo společnou čistírnu a kanalizaci pro celou obec (což je pro obec Hraběšice 

nerealizovatelné), snažíme se takto předejít budoucím problémům.  

 Základní informace – dotace činí až 80 % způsobilých výdajů, smyslem této dotace je prevence či 

omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace 

soustav DČOV do kapacity 50 EO především v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 

výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Což je právě případ obce 

Hraběšice.  O tuto dotaci mohou žádat pouze obce. Dotaci lze poskytnout na budovy, které jsou v katastru 

nemovitostí zapsány jako rodinný dům, bytový dům nebo rekreační stavba – to poslední pouze za 

podmínky, že zde majitel má trvalé bydliště nebo se zde trvale zdržuje.  

 Jak už jsem uvedla výše, dotace činí až 80 % ceny čističky včetně zajištění projektové 

dokumentace, stavebního povolení apod. Toto vše zajistí obec. Zbývajících 20 % zaplatí každý zájemce. Po 

10 letech užívání přechází čistírna odpadních vod na základě sepsané smlouvy mezi obcí a zájemcem do 

majetku zájemce.  

Po dokončení staveb je nutné finančně zabezpečit zejména náklady na spotřebu elektrické 

energie, čištění a odkalování, zajišťování vzorků a jejich rozborů, zajištění revizí, zajištění 7/16 on-line 

monitoringu, služby odborně způsobilé osoby, běžné opravy. Toto bychom zajistili tvorbou fondu, který by 

byl tvořen z příspěvků zájemců. 

 Řádný provoz by zajišťovala obec odborně kvalifikovanou osobou, která se bude starat zejména o 

níže uvedené činnosti: průběžně sledovat a vyhodnocovat hlášení monitorovacích zařízení, provádět 

odběry a rozbory vzorků odtoku oprávněnou laboratoří, nejméně jednou za dva roky provádět revize, v 

případě zjištění závady zajistit její odstranění do 60 dnů od provedení revize.  Dále bude provádět fyzickou 

kontrolu a běžnou údržbu jednotlivých DČOV, a to nejméně 1x za dva měsíce, bude vést provozní deníky 

jednotlivých DČOV, průběžně sledovat a zajišťovat plnění požadavků vyplývajících z jednotlivých povolení 

k nakládání s vodami, ve spolupráci s dodavatelem bude řešit poruchové stavy a pokročilejší údržbu. 

 Je důležité si uvědomit, že dům, který bude mít domácí čistírnu odpadních vod, nesmí být 

používán ke komerčním účelům. Předpokládaná finanční spoluúčast činí 20 000 Kč. Maximální výše dotace 

je odstupňována podle kapacity domácí čistírny od 100 do 240 tisíc korun na jednu DČOV. 

 Momentálně potřebujeme zjistit všechny zájemce o tuto domácí čistírnu odpadních vod, 

abychom mohli zadat vypracování projektové dokumentace a ostatních potřebných dokumentů.  

Tato výzva spěchá, dotační program pro žádosti byl již otevřen! Prosím tedy o co nejrychlejší 

odpověď na níže uvedené žádosti a to nejpozději do 1. dubna 2020 elektronickou formou na  

e-mail: obec@hrabesice.eu nebo vhozením do poštovní schránky na obecním úřadě.  

S dotazy telefonujte na číslo 773 415 275 – starostka. 

Následně Vám budou zaslány nebo přímo sděleny bližší informace a podmínky, předložen návrh 

smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvu na domácí čistírnu (na 10 let ji budete mít zapůjčenou, poté vám 

bude darována) atd.   

  

 

Žádost o zařazení zájemce o domácí čistírnu odpadních vod v Hraběšicích a Krásném 

 

Jméno, příjmení 

 

Číslo domu (evidenční  E) 

 

Kolik je obyvatel v domě:  1-5  (1 až 5 obyvatel v domě)  nebo  6-12 ( více jak 6 obyvatel v domě) 

 

Telefon pro možné konzultace se zájemcem:  

 

E-mailová adresa pro operativní informování zájemce: 

 

Podpis: 

 

 

Poznámka: Žádost podává pouze vlastník domu!  

 

  

  

  

 

 

  


