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Odkanalizování části obce Jedličná  
 
Rekapitulace kroků obce ve věci odkanalizování části obce Jedličná. 
 
Dne 23. 11. 2016 se uskutečnilo jednání se zástupci SVS a.s. Ing. Zachariášem Alešem 
– ředitelem odboru správy majetku a zástupce SčVK Ing. Blažkem ředitelem pobočky 
Liberec. SČVK zaslal 2. 12. 2016 stanovisko viz. příloha ve věci předloženého 
Hydrogeologického posudku Polevsko – lokalita Jedličná. „Citujeme z dopisu SČVKu“ 
- stanovisko pro RD čp. 178, č.p. 201,č.p. 215, č.p. 216, č.p. 214 a č.p. 207 – z možných 
variant přichází v úvahu vypouštění předčištěných OV do vod povrchových vzhledem 
k relativnímu dosahu povrchového toku. 
Další variantou by mohla být akumulace splaškových vod v individuálních 
bezodtokových jímkách s podmínkou jasně deklarovatelného nakládání s OV 
(vyvážení veškerých OV na centrální ČOV). 
 
Vypuštěné OV na pozemku p.č.č 815/1 č.p.204 se dle předloženého průzkumu jeví 
jako podmínečně přípustné – pouze v případě, že navrhované DČOV bude doplněna 
na výstupu o další stupeň čištění (zemní filtr, kořenová čistírna). 
 
Vypuštění OV u RD ev.č. 16, č.p. 206, č.p. 217 a č.p. 218 v k. ú. Polevsko není 
vzhledem k příliš mělkému hloubkovému dosahu provedené sondáže možné vydat 
stanovisko. 
Vydání konečného stanoviska pro tyto pozemky – nemovitosti bude možné až po 
předložení doplňkového HG průzkum  viz. příloha, kterým by bylo možné vyloučit 
přímé vypouštěné OV do vod podzemních. 
 
Obec obdržela stanovisko SVS viz. příloha. Dle telefonického hovoru dne 13. 3. 2017 s 
MěÚ  Nový Bor, odbor životního prostředí, se  budou řešit pouze čtyři objekty čp. 204 
– povolena ČOV doplněna pískovým filtrem, čp. 216, 201 a 205 ČOV vypuštění 
předčištěných OV do vod povrchových. 
 
 
 
 

Dle rozdělovníku 
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Majitele těchto objektů si budou ČOV řešit individuálně. Obec zvažovala podání 
žádosti na dotace výstavbu ČOV, ale bohužel dotační podmínky jsou pro obce 
nastaveny nevýhodně, podmínkou je přihlášení 30 % obyvatel obce, což obec 
nesplňuje, dále je podmínka, že obec zodpovídá za údržbu ČOV po dobu 10 let, což je 
pro obec nerentabilní. Dotační program Libereckého kraje byl zrušen. 
 
Obec zvažovala uhrazení PD, včetně vyřízení stavebního povolení ČOV  objektům na 
Jedličné, ale bohužel byla upozorněna, že nemůže veřejné prostředky vynakládat do 
majetku fyzických osob. Projednáno zastupiteli obce Polevska na veřejném  
zastupitelstvu  obce dne 20. 3. 2017. 
 
V případě, že budete mít zájem o výtisk „Hydrogeologického posouzení možnosti 
individuálního zasakování přečištěných splaškových vod do půdních vrstev na 
pozemcích přiléhajících k RD v části obce Jedličná“, kontaktujte Obecní úřad 
Polevsko, který Vám zařídí dotisk posudku. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                                  

          Martina Rašínová 
                                                                                                               starostka Obce Polevsko 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- Stanovisko ve věci předloženého Hydrogeologického posudku  SčVK ze dne  
2. 12. 2016 

- Návrh řešení problematických míst z Hydrogeologického posudku –  
RNDr. Karel Lusk z  18. 1. 2017 

- Stanovisko SčVK ve věci předloženého dodatku k posudku na možnost vsaku 
       

 


