Obec

Bořice

Bořice 19.4.2021
Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, dokončení III. Etapy kanalizace v obci Bořice a její zprovoznění.
Dne 26.4.2021 od 17.00 – 19.00 hodin bude na obecním úřadě k vyzvednutí Územní
rozhodnutí k domovní přípojce kanalizace s instrukcemi na sjednání smlouvy
s provozovatelem kanalizačního řádu. Dále budou vybírány poplatky za územní
řízení a za přípojné místo kanalizace.
Poplatek za územní řízení kanalizační přípojky
Týká se spoluobčanů, kteří se přihlásili do společného řízení na kanalizační přípojky v rámci
obce. Zpoplatněn částkou 1 500,- Kč.

Příspěvek na vybudovanou kanalizační přípojku
Na základě usnesení zastupitelstva Obce Bořice č. III/2018 bod 8 ze dne 20.8.2018, kterým
bylo rozhodnuto o vybudování kanalizace na odvod odpadních vod v obci Bořice, včetně
vybudování kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem k napojení domovních
přípojek včetně kolaudace a následného uvedení do provozu za těchto podmínek:
1. Od majitelů nemovitostí bude za realizaci přípojky pro odvod odpadních vod vybírán
jednorázový příspěvek za její vybudování. Zaplacení stanoveného příspěvku na
vybudování kanalizační přípojky se musí uskutečnit před kolaudací kanalizace v Obci
Bořice, jejíž součástí jsou i přípojky pro všechny nemovitosti nacházející se v obci
Bořice. Výše příspěvku byla stanovena na veřejném zasedání zastupitelstva Obce
Bořice dne 19.12.2019, usnesení č. V/2019 takto:
•

Jednorázový příspěvek za připojení nemovitosti, kde má min. jeden občan trvalé
bydliště v obci Bořice se stanovuje ve výši 5 000,-Kč.

•

Jednorázový příspěvek za připojení nemovitosti, kde nemá ani jeden občan trvalé
bydliště v obci Bořice se stanovuje ve výši 15 000,-Kč.

•

Jednorázový příspěvek za připojení nemovitosti sloužící k podnikatelským účelům
(kde je sídlo nebo provozovna firmy) se v obci Bořice stanovuje ve výši 30.000, - Kč.

2. Jednorázový příspěvek musí být zaplacen Obci Bořice před napojením kanalizační
přípojky k domovní přípojce buď v hotovosti proti vystavenému pokladnímu dokladu
v úřední hodiny na Obecním úřadu v Bořicích nebo bezhotovostní úhradou na
bankovní účet Obce Bořice vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu 13029531/0100,
variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti, za kterou se jednorázový příspěvek
platí.
3. Zastupitelstvo obce Bořice stanovilo nejzazší termín k úhradě jednorázového
příspěvku – do 30.června 2021 – platí pro Bořice stavba v roce 2019–2020.

538 62 Bořice č.p. 93, IČ: 00269883, č.ú. 13029531/0100
tel. 496692705, GSM 605701871, Úřední hodiny: Po: 18 – 19
www.obec-borice.cz
93@obec-borice.cz

Obec

Bořice

Po tomto termínu bude možné napojit svoji nemovitost do kanalizace v obci Bořice
na odvod splaškových vod po zaplacení 100 % nákladů pořízení jedné kanalizační
přípojky ve výši 30 000 Kč.
4. Zastupitelstvo Obce Bořice upozorňuje občany, kteří nevyužijí ve stanoveném termínu
zvýhodněné platby – příspěvku na vybudování kanalizační přípojky, že podle
novelizace zákona č. 254/2001 Sb. o vodách z dubna 2018 zákonem č. 113/2018 Sb.
byly zpřísněny požadavky na majitele nemovitostí vlastnící jímky na odpadní vody či
septiky. Od roku 2021 by měli být schopni doložit vodoprávním úřadům nebo České
inspekci životního prostředí potvrzení o řádném odvozu odpadních vod za poslední
dva roky.
Radek Havlíček, starosta
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