
PŘEVODY ČOV Z MIM DO SIM 

 

 

Základní podmínka: 

- Lze přesunout pouze ČOV členské obce, na kterou je připojena alespoň jedna další obec 

o variantně ČOV s usnesením zastupitelstva obce mající zájem se připojit k této ČOV 

(možnost vedle realizace nové kanalizace v přistupující obci realizovat i 

intenzifikaci/úpravy ČOV) 

pozn.:  - podmínka alespoň v prvních letech limituje finanční náročnost převodů vůči 

rozpočtu SVK, aby nedošlo k razantnímu poklesu prostředků na 

spolufinancování akcí členských obcí 

                 - podmínka současně do budoucna motivuje menší obce k realizaci ČOV více než 

jedné obci = opět limitování budoucích nároku na rozpočet SVK 

Další podmínky 

- přeformulovat 

- jde účtovaní speciálních příplatků za převzatou špinavou vodu 

 

- při přesunu ČOV do SIM kancelář SVK ve spolupráci s VAS rozdělí kapacitu (EO) ČOV mezi 

připojenými obcemi (schválí P-SVK) 

o připojené obce se zavážou dodržovat přidělenou kapacitu s ohledem na plán rozvoje 

o připojené obce informují SVK v předstihu o změnách plánu rozvoje mající vliv na 

kapacitní požadavky vůči ČOV 

o bude-li přidělená kapacita nedostačující, dotyčná obec vyvolá jednání mezi 

zainteresovanými obcemi a kanceláří SVK. Výstupem je: 

- nové rozdělení kapacity ČOV nebo (schvaluje P-SVK) 

- rozhodnutí o intenzifikaci (schvaluje P-SVK) 

 

 

pozn.:  - návrh respektuje zásady investiční politiky a nově poskytuje „mateřským“ 

obcím i připojeným obcím prostor mít vliv na uvažované investice a technický 

stav samotné ČOV 

 

Podmínky připojení členské obce k ČOV již v SIM 

- pokud nebude nutné navyšovat kapacitu ČOV 

o splní-li podmínku hrazení vodného minimálně pod dobu 3let, pak 

- obce poskytne SVK mimořádný příspěvek ve výši 50 % určeného z výše 

poslední realizované investice upravené s ohledem na přidělenou kapacitu 

ČOV. 

o nesplní-li podmínku hrazení vodného minimálně pod dobu 3let, pak 



- obce poskytne SVK mimořádný příspěvek ve výši 60 % určeného z výše 

poslední realizované investice upravené s ohledem na přidělenou kapacitu 

ČOV. 

 

o Další podmínky společné pro obě výše uvedené kategorie: 

- Po připojení k ČOV hrazení stočného dle pravidel SVK 

- Náklady s napojení na ČOV jdou na vrub obce 

 

- pokud bude nutné navyšovat kapacitu ČOV 

o splní-li podmínku hrazení vodného minimálně pod dobu 3let, pak 

- obce poskytne SVK mimořádný příspěvek ve výši 30 % z investice vyvolané 

připojení obce. 

o nesplní-li podmínku hrazení vodného minimálně pod dobu 3let, pak 

- obce poskytne SVK mimořádný příspěvek ve výši 50 % z investice vyvolané 

připojení obce. 

 

o Další podmínky společné pro obě výše uvedené kategorie: 

- Po připojení k ČOV hrazení stočného dle pravidel SVK 

- Náklady s napojení na ČOV jdou na vrub obce 

 

pozn.:  - jedná se o úvodní návrh. Podmínky lze upravit taktéž procenta podílu 

napojujících obcí.   

 

Podmínky připojení dosud nečlenské obce k ČOV již v SIM 

- pokud nebude nutné navyšovat kapacitu ČOV 

o podmínkou je vstup do SVK a hrazení stočného i vodného 

o obec poskytne SVK mimořádný příspěvek ve výši 70 % určeného z výše poslední 

realizované investice upravené s ohledem na přidělenou kapacitu ČOV. 

o náklady s napojením k ČOV jdou za obcí 

 

- pokud bude nutné navyšovat kapacitu ČOV 

o podmínkou je vstup do SVK a hrazení stočného i vodného 

o obec poskytne SVK mimořádný příspěvek ve výši 70 % z investice vyvolané připojení 

obce. 

o náklady s napojením k ČOV jdou za obcí 

 

pozn.:  - jedná se o úvodní návrh. Podmínky lze upravit taktéž procenta podílu 

napojujících obcí. 

- VAS prověří možnost určení poplatku/příspěvku za napojení nečlenské obce, 

která bude hradit poplatek za špinavou vodu převzatou dle zákona.  

 - VAS prověří možnost nepřipojení nečlenské obce 

 - je otázkou, zda možnost připojení nečlenské obce k ČOV omezovat, jelikož se 

jedná o příjem VAS?   

 



ČOV zařazené pod SIM 

- SIM majetek je ve správě SVK (viz aktuální znění stanov/zásady inv.politiky) 

o Zajišťuje dostatečnou kapacitu ČOV 

o Vyhovující technický stav 

- 100 % nákladů jde za rozpočtem SVK (viz aktuální znění stanov/zásady inv.politiky) 

- O opravách/intenzifikaci rozhoduje předsednictvo  

o s přihlédnutím na stanovisko dotčených obcí (kancelář SVK komunikuje 

poruchy/opravy/investice s dotčenými obcemi) 

 

 pozn.:  - oproti současné úpravě je nově SVK dána povinnost koordinovat investice s se 

zainteresovanými obcemi. 

 


