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Příspěvek na domácí čistírnu odpadních vod v Loučkách 

 
Zastupitelé obce Vílanec se obeznámili s podmínkami Výzvy číslo 12/2019 Národního programu Životní 
prostředí, která nabídla obcím 200 milionů korun na soustavy domovních čistíren odpadních vod. Ty se dle 
Státního fondu životního prostředí ČR vyplatí budovat tam, kde nedává ekonomicky či technicky smysl stavět 
klasickou kanalizaci a velké čistírny odpadních vod. 
Vědomi si předností uvedených výzev SFŽP nelze opomenout následující skutečnosti:  
-              stavba jednotlivých DČOV bude převážně na cizích pozemcích  
-              provozovatelem uvedených zařízení bude příjemcem dotace tj. Obec Vílanec, provozovatel ale 
nebude mít výraznou možnost ovlivnit provoz jednotlivých DČOV  
-              je těžko dosažitelné pozdější převedení majetku DČOV na vlastníky jednotlivých odkanalizovaných 
objektů po uplynutí doby požadované udržitelnosti 10 let  
-              nutnost rekonstrukce čistírenských zařízení po uplynutí doby 15-25 let ze strany vlastníka DČOV  
-              zůstává zodpovědnost na obci za vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace, (pokud je odtok 
z DČOV zaústěn přímo do vodoteče tak nikoliv)   
-              požadavek některých vodoprávních úřadů na vypouštění do vodotěsné kanalizace, což obnáší 
navíc výstavbu páteřní stoky   
-              reklamace jednotlivých vlastníků objektů v průběhu výstavby DČOV a po ní ohledně uvedení 
stavbou dotčených pozemků do původního stavu  
-              předpokládané vyšší investiční náklady při provádění stavby stavební firmou, oproti individuální 
výstavbě jednotlivých DČOV samotnými vlastníky objektů.  
 

Z uvedených důvodů byl zastupiteli obce Vílanec dne 21.7.2021 odsouhlasen jednorázový 
příspěvek na zřízení DČOV, alternativně jímky na vyvážení, u trvale obydlených objektů v místní 
části Loučky  
Podmínky udělení jednorázového příspěvku: 

- objekt musí mít přiděleno popisné anebo evidenční číslo  
- v objektu musí být hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu  
- certifikát (podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 
2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž 
účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3)  

- předložení dokladu o kolaudaci DČOV, případně jímky na vyváženi    
- předložení dokladu o zaplacení DČOV, případně jímky na vyvážení a souvisejících nákladů 

Proplacení jednorázového příspěvku je podmíněno podáním žádosti na Obec Vílanec v termínu 
do 31.12.2022, předložením dokladu o Vodoprávním řízení (ohlášení stavby), certifikátu, dokladu 
o kolaudaci DČOV a dokladu o zaplacení DČOV a souvisejících nákladů.  
Výše uvedeného jednorázového finančního příspěvku na zřízení DČOV (alternativně jímky na 
vyvážení) je stanovena na 40.000 Kč/objekt. Ten bude žadateli proplacen na základě podané 
žádosti s požadovanými přílohami v termínu do třiceti dnů. 
 


