Vážení občané,
v dohledné době budou zahájeny stavební práce čistírny odpadních vod
(ČOV), kanalizace a vodovodu (včetně vodojemu). Rozpočet této akce je
cca 65 mil. Kč bez DPH.
Obci Pasečnice byla přidělena dotace z prostředků Státního fondu životního
prostředí v rámci Národního programu životního prostředí ve výši 39.158
947,50 Kč a dotace z Plzeňského kraje ve výši 5 mil. Kč s postupným
uvolněním do roku 2022. V průběhu dvou let může obec žádat o další dotaci
Plzeňský kraj, a to opět ve výši 2 x 5 mil. Kč.
Chybějící finance (20 mil. Kč) si obec půjčila formou investičního úvěru od
Komerční banky, a.s. se splatností 20 let.
Práce budou zahájeny v prvním čtvrtletí roku 2021.
Co to bude pro vás, občany obce Pasečnice, znamenat?
 Připojit se jako vlastník nemovitosti k veřejné kanalizaci.
Připojení se ke kanalizaci vychází ze zákona č.274/2001 Sb.§ 3 odst.
8 . Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.
Občan, vlastnící nemovitost v obci Pasečnice, který nebude připojen
na veřejnou kanalizaci v obci Pasečnice, bude povinen předkládat na
OÚ Pasečnice, jak nakládá s odpadními vodami (doklad). Vyvezení
septiku 2 - 4x ročně – 1 vývoz stojí cca 8.000,- Kč.
Žádáme Vás, aby jste zvážili důkladně možnost připojení v rámci
realizace stavby.
 Připojit se k vodovodu. Zde Vám to žádný zákon nepřikazuje, ale z
dřívějšího šetření víme, že situace v obci ohledně kvality a množství
pitné vody je dlouhodobě špatná. Na konci roku 2019 zastupitelé
obdrželi Petici občanů, kteří žádali urychlení konání ve věci stavby
vodovodu a kanalizace.
Připojením na vodovod si tedy zajistíte dostatek kvalitní vody. Přitom
finanční zatížení je přijatelné. Pro příklad – 2 osoby při spotřebě 266
litrů vody denně (celorepublikový průměr je 133 litrů na osobu a den)
a ceně 36,56 Kč za vodné + 61,31 Kč za stočné, zaplatí 11.000,-Kč
ročně/800,- Kč měsíčně (+ 1400,- Kč nájem).
Po kolaudaci stavby budou náklady na připojení vyšší (vyšší sazby za běžný
metr kopaný v novém asfaltu a s tím související výkopové práce, a další).
Další informace budou poskytovány průběžně při realizaci stavby.
Zastupitelé obce Pasečnice

