DČOV - Domovní čistírny odpadních vod
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Proč investovat do DČOV?

Odpadní vody obsahují mnoho látek škodících
přírodě jako fosfáty, dusíkaté látky apod.
Odstraníme nevzhledné stoky a zápach
Spotřebovaná voda se vrátí do krajiny

•

Životní prostředí

Instalací DČOV zlepšíme životní
prostředí a přispějeme tak k
lepšímu životu nás všech

•

Odpovědnost

Zákonná úprava ukládá všem
občanům povinnost nakládat s
odpadními vodami

Ušetřené náklady

Náklady na provoz moderních
DČOV jsou minimální

•
•

Náklady na provoz jsou v porovnání s vývozem
septiků a žump několikrát nižší
Dar (dotace) obce Komorní Lhotka 50.000 Kč
umožní pokrýt i víc jak 50% nákladů na instalaci
DČOV

DČOV zkontrolujete několikrát
do roka, při správném používání
není zapotřebí se téměř o nic
starat

•
•
•
•

Nevyvážíte septik nebo žumpu
Kontrolujete kvalitu vody max. jednou ročně
Vodu můžete použít k zálivce
Odpadní kal můžete použít na kompost

Komfort

•
•

•

Nesplněním zákonné povinnosti se každý občan
vystavuje možnosti postihu vysokou pokutou
Instalací DČOV se přihlásíme ke společenské
zodpovědnosti za životní prostředí .
Kde žijeme je věcí nás všech.

Jak na žádost o podporu instalace DČOV
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Program podpory DČOV obce Komorní Lhotka

Předběžná
žádost
Občan podá předběžnou žádost
o dar obsahující:
• Osobní údaje
• Číslo popisné kde bude DČOV
• Předběžné datum realizace
Pokud žádost nebude splňovat
základní podmínky, dojde k
individuálnímu posouzení a
jednání s žadatelem tak, aby
měl jistotu, že dar obdrží.

Žádost o
proplacení
daru

Relizace
DČOV
Žadatel realizuje DČOV.
V průbehu relizace
pořizuje dokumentaci,
kerou pak použije v
konečné žádosti o
proplacení daru.

Žadatel předkládá žádost o
proplacení daru Obci
Komorní Lhotka, dokládá
nutné dokumenty
potvrzující realizaci DČOV.

Schválení
žádosti
Zastupitelstvo obce bude
schvalovat každou žádost
individuálně na svých
jednáních průběžně.
O schválení žádosti bude
žadatel informován v řádu
týdnů, k proplacení pak dojde
v průběhu týdnů až měsíců,
podle finančních možností
obce.

Co potřebujete ke schválení žádosti?
• Žádost, vzor je na obecních stránkách
• Protokol o zprovoznění DČOV

• Fotodokumentaci DČOV
• Certifikát CE pro vybranou DČOV

Jak na realizaci DČOV
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Příklad postupu realizace DČOV

Zpracujte
projekt

Oslovte projektanta, který
Vám zpracuje projekt.
Referenci Vám může dát
vodporávní úřad nebo
soukromé firmy zabývající se
realizacemi DČOV.

Ohláška nebo
správní řízení

Co na to úřady?
Ohlášení stavby je
jednodušší než Správní
řízení vzhledem k
požadavkům vodoprávního
úřadu, ale je mírně dražší a
složitější během vyřízení. Pro
Ohlášení také potřebujete
souhlas sousedů.

Žádost o
proplacení
daru

Pokud vše proběhne jak má a
úřady Vám schválí projekt,
můžete se pustit do
realizace.
Nezapomeňte si schovat
všechny faktury a udělat
fotodokumentaci původní
žumpy/septiku i nové DČOV.

Užitečné odkazy
• Diskuse Ohláška nebo správní řízení
• Jak na projektovou dokumentaci – Zakra
• Projektanti certifikovaní pro Hellstein

• Diskuse na svepomoci.cz
• ASIO článek na TZB - projektanti

Podejte
žádost o
proplacení
daru
Pokud bude Vaše žádost
schválena, můžete již jen
počkat na proplacení daru na
Vaš účet.
Pokud žádot prošla
předběžným schválením, není
třeba se obávat, že by došlo
ke komplikacím během
proplácení.

Je lepší vodohospodářské rozhodnutí nebo ohlášení?

Užitečné odkazy
• Zdroj Zakra.cz

• https://www.hellstein.cz/schvalovaci-proces-cistirny-odpadnichvod
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www.komorni-lhotka.cz
Ing. Jaroslav Szromek
místostarosta obce

