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Vážený 
Mgr. Richard Brabec  
ministr životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 
Praha 10, 100 10 

    
 V Prysku dne 23. 11. 2016 

 

Vážený pane ministře, 

v návaznosti na uskutečněná setkání starostů v rámci Svazku obcí Novoborska Vám 
zasílám dotazy a připomínky týkající se Výzvy č. 11/2016  k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast       
1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod: 
 
Článek 13.1.2 Výzvy – „Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech 
jednotlivých povolení k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory.“  
 
Naše připomínky se týkají především faktu, že v praxi v podstatě nelze tento bod splnit. 
V případě několika desítek ČOV v jedné obci nemůže obec jako taková zodpovídat za 
odpadní vody vypouštěné z jednotlivých ČOV. Odpadní vody vypouštěné z RD mohou 
obsahovat látky, jejichž vypouštění často nelze zabránit a obec tento fakt nemůže ovlivnit. 
 
Článek 13.1.4 Výzvy – „Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 %        
z celkového počtu EO v rámci řešeného území.“ 
 
Zde se jedná především o dotaz, co v praxi znamená termín „řešené území“. Myslí se celé 
katastrální území obce, jednotlivé katastrální území, místní části? Může „řešené území“ určit 
sama obec v odborném posudku? 
 
Článek 13.1.18 Výzvy - „Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost 
projektu po dobu 10 let od dokončení realizace projektu.“  
 
Doba udržitelnosti projektu je velmi vysoká. Při nutnosti splnění všech požadavků 
poskytovatele dotace (řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich 
platným provozním řádem, zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, 
který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, naplnění podmínek 
stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů 
vzorků vody a případných revizí) a s ohledem na nutnost spolupráce s majiteli nemovitostí 
(viz. níže), dobu udržitelnosti v podstatě nejde dodržet, a to i vzhledem k neúměrným 
finančním nákladům na provoz. 
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Článek 13.1.22 Výzvy - „V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků 
Fondu do doby definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních 
předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v 
jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy.“  
 
Obec nemůže v podobných případech ovlivnit vlastnictví nemovitostí, jichž se dotované ČOV 
týkají. Tím mohou také vzniknout komplikace s provozem ČOV při prodeji, pronájmu či jiné 
změně vlastnických vztahů. Podmínky dotace by tak v některých případech nebylo možno 
dodržet. 
 
Článek 13.1.23 Výzvy – „Pokud realizace projektu trvá déle než 12 měsíců, je příjemce 
podpory povinen předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na 
vyplněném, a to každých 6 měsíců po celou dobu realizace projektu. Všechny monitorovací 
zprávy jsou posuzovány a schvalovány Fondem.“  
 
Doba realizace v délce 12 měsíců je velmi krátká a kroky nutné při jejím prodloužení 
neúměrně zatíží příjemce dotace. 
 
Pro doplnění výše uvedeného textu připojujeme shrnutí připomínek k Výzvě č. 11/2016 
od paní místostarostky Stanislavy Silné z Nového Boru. 
 
1/ Ministerstvo životního prostředí řeší neúnosný problém s odpadními vodami v obcích, 
výzvou /možná pilotní/, ale výzvou, která znamená přehození značné  odborné a 
administrativní zátěže na obce.  
 
2/ Je oprávněná obava, že Výzva obsahuje  mnoho nevyjasněných detailů, hlavně v 
udržitelnosti projektu, navíc na 10 let, může znamenat velkou sankci pro obec, ze stran 
různých kontrolních orgánů.  Například povinnosti, kterými se obec zaváže jako investor, ve 
vztahu k jednotlivým nemovitostem na celou dobu udržitelnosti (každý rok vypracovat zprávu 
včetně technických parametrů). 
 
3/ Finance - celé zafinancuje obec a po ukončení projektu, navrhujeme průběžné financování 
ze strany ministerstva, pro obce je  zatěžující tento systém.  
 
4/ Termíny k podávání žádostí, jsou napsané pro obce, které jsou připravené na tuto výzvu, 
není možné, jen již z časových důvodů zákonných lhůt  stihnout všechny odborné posudky, 
kompletní projektovou dokumentaci do roka, kdy je konec výzvy.   
 
5/ Požadavek na řešení napojení minimálně 30 procent z celkového počtu ekvivalentních 
obyvatel není vhodné pro lokality, kde je částečně  kanalizace, ale z důvodu geologických 
podmínek, není možno kanalizaci vést  k určitým lokalitám  a domácí čističky odpadních vod 
by byly řešením. 
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Obecně lze říci, že všichni starostové malých obcí a měst v našem regionu přijali v počáteční 
fázi Výzvu č. 11/2016 s nadšením, především proto, že by alespoň částečně bylo možno tímto 
způsobem řešit obecně neuspokojivý stav čištění odpadních vod na obcích. Po seznámení 
s obsahem Výzvy však všichni zástupci samospráv Novoborska usoudili, že jsou podmínky 
obsažené ve Výzvě natolik problematické a obtížně splnitelné, že od přípravy realizace 
ustoupili. Jako zásadní se jeví především nejasně formulované specifikace (30% EO v rámci 
řešeného území), neúměrné náklady na administrativu (10 let monitoringu, rozborů, revizí…), 
velmi obtížně řešitelné majetkové vztahy s vlastníky RD a dotčených pozemků a mnohé další. 
 
Věřím, že naše dotazy zodpovíte a zohledníte zaslané připomínky v případě dalších výzev 
týkajících se vypouštění odpadních vod z RD na malých obcích a městech. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 

Jan Sviták – předseda Svazku obcí Novoborska 
 
  
  


