
Vážení spoluobčané 

 
V současné době probíhá v obci výstavba nového vodovodu společně s přivaděčem. Jedná 
se o rozsáhlou stavbu, která se nás přímo dotkne ve chvíli, kdy se začnou stavět vodovodní 
řady a následně i samotné vodovodní přípojky, u kterých, kdo měl zájem, nechala obec 
zpracovat projektovou dokumentaci, kterou také za každého uhradila. Společně s 
vodovodem byla plánovaná i kanalizace a ČOV. Vzhledem k poměrné velké finanční 
investice do vodovodu a přivaděče, bylo nakonec od výstavby kanalizace a ČOV dočasně 
upuštěno. Jelikož nám není lhostejné, jak se nakládá s odpadními vodami a nárust cen za 
jejich likvidaci, rádi bychom využili možnosti výstavby domovních čistíren odpadních vod a 
Vám nabídli. 

 

         Dotace na domovní čistírny odpadních vod 
 
 
 

rádi bychom Vás informovali o možnosti získání dotace pro obce ze Státního fondu životního prostředí 

ČR, která podporuje realizaci soustav domácích čistíren odpadních vod (DČOV). Podporovány jsou 

DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) pro budovy využívané pro trvalé rodinné 

bydlení, nebo pro budovy ve vlastnictví obce, které nejsou užívány k dosahování zisku. 

Celková výše podpory může dosáhnout až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi ně 

patří především náklady na projektovou přípravu, nákup technologie čistírny, instalaci a napojení 

čistírny i následný monitoring po dobu deseti let, který je podmínkou získání dotace. 

Základní podmínky pro získání dotace 

1. Podporovány jsou oblasti, kde není možné z technického 

nebo ekonomického hlediska připojit nemovitosti ke 

kanalizační síti zakončené ČOV.  

2. Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 

% z celkového počtu obyvatel v rámci řešené oblasti 

(celkový počet obyvatel v domech užívaných pro trvalé 

rodinné bydlení). 

3. K podání žádosti je zapotřebí mít zpracovaný projekt vč. 

položkového rozpočtu (kompletní projekt bude zpracován v 

rámci obce, avšak za nutné součinnosti majitele nemovitosti 

– je nutné vybrat vhodné místo, možnost připojení elektřiny 

...). 

4. K uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP je nutné 

vydané povolení vodoprávního úřadu k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (také 

bude zajištěno v rámci obce). 

Příjemcem podpory je obec, Nezbytnou podmínkou žádosti je souhlas, a především zájem občanů 

(tedy vlastníků nemovitostí dotčených realizací domovní čistírny odpadních vod) a také následný 

desetiletý monitoring provozu čistírny. 

Forma a výše podpory 

1. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

2. Maximální výše podpory na jednu DČOV činí: 



■ kapacita DČOV 1–5 EO: 100 tis. Kč; 

■ kapacita DČOV 6–15 EO: 170 tis. Kč; 

■ kapacita DČOV 16–50 EO: 240 tis. Kč. 

 

 

 

Co obnáší pořízení DČOV 

Zajistíme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci a povolení včetně samotného pořízení DČOV. 

Budeme však potřebovat Váš závazný souhlas a podepsání smlouvy o spolupráci a smlouvy o zřízení 

práva stavby. Zajistíme pro Vás zprovoznění servis a online monitoring provozu DČOV. Vy budete 

hradit náklady spojené s běžným provozem, což jsou především náklady na el. energii a vývoz kalů 

(pokud bude nutný), monitoring, fond oprav, který pro účely pozáručních oprav či závad 

(nezaviněných) obec zřídí.  

 

Žádáme Vás tedy tímto o zamyšlení, zda Vaše stávající likvidace odpadních vod je vyhovující a 

zvážení možnosti využít nabídky k financování ČOV prostřednictvím případně získané dotace 

obce od MŽP ČR. Máte-li o pořízení domovní čistírny odpadních vod zájem, dejte nám prosím 

vědět co nejdříve. 

 

Závazný požadavek na pořízení domovní čističky odpadních vod z prostředků obce formou případně 

získané dotace prosím vyjádřete svým podpisem a doručením níže uvedeného dotazníku do 10. 

9.2021 na adresu Obecního úřadu Seletice, Seletice 139, nebo emailem - obec@seletice.cz 

 

 

 

Dne 13. 9. 2021 bych se měl zúčastnit stěžejního setkání k dané problematice jak se zástupci obcí, kde 

se již odhodlali k realizaci tak zástupci MŽP. Následně bych, pokud by byl zájem relevantní k realizaci 

projektu, svolal setkání všech zájemců z řad trvale žijících v obci, abych je informoval o dalších 

podrobnostech a pokusil bych se zajistit i technika(y) k DČOV. 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

                                                                                                         starosta obce 

                                                                            tel. 602 333 950, email obec@seletice.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Dotazník k pořízení domácí ČOV v rámci dotace MŽP ČR 

 

 

Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti:  ...........................................................................  

 

 

Počet osob žijících trvale v dané nemovitosti:        ………………………………………………………………………. 

 

Adresa nemovitosti určené k trvalému bydlení:  ...........................................................................  

 

 

Tel. kontakt pro následné řízení:  ...........................................................................  

 

 

Mám závazný zájem o pořízení domovní čističky odpadních vod prostřednictvím obce z 

případné dotace MŽP ČR. 

V  ....................................................  

Dne  ................................................  

Podpis vlastníka nemovitosti (v případě více vlastníků podpisy všech vlastníků): 


