
Kdo a jak bude platit kanalizační přípojky?

Přípojky kanalizace k jednotlivým objektům se dělí na dvě části:

Veřejná část – to je úsek od hlavního řadu kanalizace na hranici pozemku majitele připojované 
nemovitosti

Domovní část – to je úsek od hranice pozemku k objektu, který bude napojován

Objekty pro bydlení a rekreaci dělíme na :

Trvale obydlené – to jsou ty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu

Bez trvalého obydlení – to jsou ty, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu

Jak to bude s úhradou kanalizační přípojky?

Domovní část přípojky si ve všech případech budou hradit majitelé nemovitostí v cenách, které jsou
uvedeny v objednávce prací, která je na stránkách obce.

Veřejnou část přípojky bude pro trvale obydlené objekty hradit z rozpočtu stavby obec. 

U objektů bez trvalého obydlení   si  veřejnou část přípojky hradí majitelé nemovitostí sami.  Cena
veřejné části přípojky se předpokládá ve výši 4 600,- Kč za běžný metr bez DPH.

V praxi to bude probíhat tak, že zhotovitel vyfakturuje obci všechny veřejné části přípojek a obec
těm, kteří si je budou hradit sami, náklady na zřízení veřejné části přípojky přefakturuje. Je to tak
proto, že zhotovitel má smlouvu pouze s obcí a nikoliv s jednotlivými občany.

Protože jsou  občané,  kteří  se  v poslední  době  rychle  přihlásili  do  trvale  neobydlené  nemovitosti
v domnění, že obec jim veřejnou část přípojky uhradí, je nutno je upozornit, že jsou na omylu, neboť
obec přípojku neuhradí.

Trvale obydlené objekty se berou k datu, kdy bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a to je k 7.
červenci 2020.

Na  stránkách  obce  jsou  zveřejněny  přehledy  (zatím  pouze  Pačejov  nádraží)  o  délce  přípojek
k jednotlivým  číslům  popisným.  Bílá  políčka  hradí  veřejnou  část  obec,  červená  políčka  si  hradí
majitelé nemovitostí veřejnou část sami.

Kontakty pro případné dotazy:

projektant / AQUAŠUMAVA/  - 602 310 956 , 724 095 123

zhotovitel / Žežulka stavební/ – 724 809 781


