Podpora k poskytnutí finanční výpomoci na výstavbu domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)
S účinností od 1.1.2019 vyšla v platnost novela vodního zákona č.113/2018Sb. Vlastníci
bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili
zneškodnění odpadních vod. Od roku 2021 budou nově mít povinnost příslušné doklady o
likvidaci odpadních vod uchovávat za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může
provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona.
Obec Brantice se v oblasti ochrany životního prostředí tímto problémem zabývá. Proto
bude podpořeno řádné nakládání s odpadními vodami a chráněno životní prostředí majitelů
rodinných domů v Branticích a místní části Radim, jejichž domy nejsou využívány za účelem
zisku. Obec bude tuto podporu řešit finančním příspěvkem k částečné úhradě nákladů
vynaložených za účelem pořízení DČOV splňující všechny požadavky vyplývající z obecně
závazných předpisů, zejména zákona o vodách č.113/2018Sb.
DČOV- odpadní vody lze vsakovat do vod podzemních - nutný hydrogeologický
průzkum nebo je lze vypouštět do vod povrchových - nutný souhlas správce vodního
toku.
Informace k výstavbě DČOV:
1. Občané, kteří mají zájem o DČOV, tak si podají žádost na OÚ Brantice. Žádost je na
www.brantice.cz nebo možnost vyzvednutí žádosti na OÚ.
2. Po podání žádostí občanů v určeném termínu obec provede na svůj náklad hydrogeologický
průzkum (musí být k realizaci zmiňované akce vždy proveden), zdali je vůbec možné
realizovat DČOV v daných lokalitách kvůli vsaku a to z důvodu možnosti výskytu vysoké
hladiny spodní vody a také s vsaky dešťových vod z pozemků. Tam, kde je možnost
vypouštění do povrchových vod, je nutný souhlas správce vodního toku. Po výsledku
hydrogeologického průzkumu nebo vyjádření správce vodního toku se bude vědět, kolik
žádostí bude pokračovat v realizaci DČOV. Žadatelé budou o výsledku průzkumu
vyrozuměni.
3. Vždy musí být zpracovaný projekt, stavební povolení, kolaudace.
4. S vlastníky rodinných domů, kteří budou realizovat DČOV, bude uzavřena smlouva o
finanční podpoře. Finanční podpora jim bude proplacena po realizaci díla předložením
kolaudačního rozhodnutí a doložením uznatelných dokladů o zřízení DČOV s celkovou
cenou s DPH.
Výše finanční podpory bude řešena podle počtu schválených DČOV k realizaci.
Další informace podá starosta obce Dofek Vladimír, mob. 602 580 697.

Termín podání žádosti: od 25.3.2019 do 26.4.2019.

